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A:-;1vvr. S .1nH,-Y mnc yn ddywcnydd 
gcnrm i fod yn ~tYfryng,~n i'rh IJrndithio 
chwi ~~ !(1\'J\h;tnollyfrmt yn cich i:t ith ciclt 
hunnin, trwy y rhai y t· ydycll yn tlyfod 
yn gydrttlld :, c·h~ncrllor~<ld crcill yn cich 
brcintilltt. Et· furl g-cnych Lyfr :\lormon, 
yr Athrawin~lh a Chyl'runmorl:w, oc om
l','.'W lyft·nn drt. crcill; C'ito, nirl Ol.)llll yu 
cil-11 niC< l rli~nt hy·l yn lty n ond casg-li:\d 
llc l nnmhcrtf:dth o llytnnnu. l\l rtc L!y('r 
l lvmn.m nu; an ~h~nrh•itliol :t dim sydJ 
g<' ll,l'ch; nc yn hrcsnHnol yr yrlyr11 wcdi 
rlwyn rdlnn Lyfr lfyn]ntlll 1:\uwydd, o 
f.ti utiuli Jlawct• mwy, a cht·yni)uch nag 
nn a fn gcnych o't· blnctl. Yt· .vclye wcrli 
hO'l yn ofaluR yn ri rl!lygincl nllan, nc y 
m te yn cynnwys cy lhwnrlur o hymtl!t11 
nr bob p1vnc nngh~tll'hcidiol, nc nr yn 
tt~n~ bob mtlth o fcsur. Galt hyny, ni 
fyclJ n.cho8 lll"'J'~t'l l i'r Hn.int f(n.nu hyllln· 
n.u aughycl·<lrn.windnl it'u ffylld, cr mwyn 
ntcb rhy1v d o n a tt ncilldnol, grt.n fod )lOb 
math o f~sm mown nrlcrincl gar1 cnwn.tln.u 
crcfytldol yr ocs, yn,.;ltytl ag ugcinin.11 o 
fes urnn cr~itl, yn gytmiV'J~<'nig yn y llyfr 
hwn. 



RUAGY!!ADRODD. 

y mae nmr~w wcdi bod a Ha.w yn 1 
gorcll\l·yl o gy"fnnsocldi yr ITymnau, a.c 1 
tuae llythyrcnau cyntnf en ltnnwau Wf'th
ynt, odcl init,hr hym!lan y hmwd Dav•s, y 
rhai a adnabydtlir wrtlt y sercn (•) sydd 
ur en hoi. Yr ydys "·crli gwncyd pob 
gwclliant n cll id yn yr h o~l hymnnu; a 
gosothvyd i mcwn gy111m:Hnt o hy1~1nau 
J Udall gasglin,rl lJJacnoroJ, n;; l\ ySt}'rJII')'d 
yn <l <'ilwng, n chy!kJthw.:rd. ~w~yd ~ 
gorcuon o ltyrunt1n y Llylr SeiSliJ_i!', yr 
ltyn oil a wn:~ y llyft· prcscnnol yn de!lwng 
o bob dcrbynind. • 

Yr ydym yn awr yn ci gyflwyno 1 sylw 
n gwasanacth <>!n brorlyr1 g:~n clacr erfyn 
y bydol o fcnrhth arbclllg Hldynt, ac Y 
tcimlant yn hcl::cth 0 ndyh~nwn.tl:m hy
fryd yr Y~hryd Glan wrth ci gmm yn cu 
cyfarfodydrl ac ar en h:\Clwyclynd, a 
phob amscr wrth ci rJd::rilcu. Byddcd 
bcn<lith yr Hollaltuog ar yr hoi! ltymnau, 
nc ar yr holl sainL n'u canant, yn cmv 
Icsu G1·ist. Alllcn. 

E ich gostyngcdig wcision, 
"\v-. S. PmLLirs, 
JonN DA,·ts, 
'I'HO~JAs PoG n. 
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2, :1 

2 M. N. 8, 7. 
lkth 11 welwyd yn y ncfocdd ? 

Angel yn ehedeg Iawr. 
.1.\. ocdd rbywbeth ganddo'n dyfod ? 

Oedd-efengyl Iesu mawr. 
Y mae bono i'w phregcthu 

I bob cenedl, llwyth, ac iaith
I'r boll bobloedd ar y moroedd, 

.1.\c ar wyncb daear faith. 
Onid oedd efeugyl genym? 

Oedd- braidd rif y tywod mfu1. 
\Vel, beth yw'r efengyl newydd? 

Hen efengyl fu o'r blaen. 
Dyma'r uu bregethai Pedr, 

Dyma'r uu brcgethai Paul? 
Dyma'r un bregcthwn ninnau, 

Mewu awdurdod ar en hol. 
P'lc mor hiJ.· y bu'r efengyl ? 

Yn ci "hymadawiad" bu. 
Beth a ddacth o'r rhai fu hebddi ? 

Duw yn farnwr cyfiawu sy. 
Cnwd ni chcisir llc nis bauwyd, 

Na dydd goleu llc bonos: 
'Nawr llcwyrchu mae goleuni-

Na foed neb yn gwcl'd yn groes. • 
3 M. N. llau. 

0, gwyn fyd y dynion sy'n ufyddhau 'nawr 
I gyfraith y ncfoedd, eu braint sycld yn 

fawr; 
G 

llYMNAU, 

Er iddynt gael crlid a dirmyg y byd, 
Cant fyned i Seion ar fyrder yngl1yd. 

Tcyrnasant gyda Christ 
Am fil o Bynyddoedd, heb un yno'n drist . 

0 dan ei winwydden eistedda pob un, 
A clan ei ffigysbren, heb ncb yno'n flin, 
Yn gwledda'n y deymas addawodd eu Tad 
I Abra'm, ac Isaac, a Jacob, a'u had . 

Gwledd pasgedigion llawn, 
A gloyw win peraidd yn newydd a gawn. 

J.T-S. 

4 M. H. 
Nyni, 0 Dduw, dy seintiau, sydd 
Yn addef nerth yn ol y dydd; 
Y saw! a ddel i'n heglwys ni, 
A wei dy fawr weithredocdd di. 
Yr un wyt 'nawr ag oe't erioed, 
Yr un tragwyddol etto i fod; 
A ninnau, 'th saint., sy'n eglurhau 
Dy ncrthoedd gwyrthiol i barhau. 

Yr un yw goruchwyliaeth gras, 
A'1· awr dylifodd gynta'i macs; 
A'r un mor rhad drugaredd llbi, 
Can's digyfnewid yclwyt ti. 

Pwy yn un llc all ddweyd yn llyn, 
Yn erbyn gwyrthiau'r dyddiau hyn, 
Heb fod yn groes i'r 'sgrythyr Ian, 
Am nerthoedd glwys yr Ysbryd Glan. 

7 

/ 



(j 
HYliNAlj. 

0, <leu wch, \vywcdigion byd, 
.Am nawdd i'n ha.rcb, 0 lfowch mewn 

prycl; 
Dewch gloflion, deillion- pob rhyw mi; 
Edifarhewch, ccwcb eich iachau. 

Tafodau newydd hynod iawn, 
Trwy Ysbryd Duw yn hyfryd gawn; 
A.'r doniau oil, nyni a'u mecld, 
Credinwyr heirdd Efengyl hedd. 

0, Arglwydd, saf o bla.id ely saint, 
O'th nefol fro dylif:t'th frain t, 
l'th deyrnas wyrthiol fyn'd ar led, 
A.c anlfyddloniait.l roddi c1·ed. c. 

5 :r.r. N. 12au. 

0, deuwch i'r tir, lie d'wedodd yr Ar· 
glwydd; 

IIoll garwyr y gwir, trowch, trowch rhag 
yr aflwydd ; 

Mac'r digtergcrllaw, a brnw'rannuwiol ion,. 
Sef dystryw y cyfr·yw ni ddeuant i Seiou. 

Moliannus fo Du1v am ddangos dihangfa, 
Lie gallwn gael byw pan dywaUtir ei 

farnau. 

Adferwyd trwy'r angel 'r cfcngyl dra• 
g\vycldol, 

( Yn lie traddodiadau, caed doniau ys
brydol), 

8 

Hl"ll.X.\U. 6 

Y r hou a brcgethir tnl"y'r byd cr tystiol
aeth, 

Ae yna. difodir y r anwir ar unwaith. 
Moliannus fo Duw, &c. 

Er iddynt ddiddymu'r cyfammod tra
gwyddol, 

Trwy !add gwcision Icsu, a gwadu'r iawn 
rcol; 

Ond eilwaith adferwyd hi gan y Goruchnf, 
Mac 'uawr gyda scintiau y dyddiau di

weddnf, 
l\Ioliannus fo Dmv, &c. 

Fe dcl'wedodd yr Iesu cyn iddo ddyrchafu, 
'R anfonni ci Ysbryd i dywys a dysgu 
Yr boll rai a grcdant, fo wedi 'n bedyddio
Pawb geidw 'i orcbymyuion i gyd heb 

ddifl'ygio. 
1\Ioliannus fo Duw, &e. 

Yr un yw yr Icsn yn :nvr i\"r prycl lryny, 
A'i boll addcwidion sydd fl)·ddlon heb 

ballu; 
l\Iwynhci r yr un Ysbryd, ac hefyd ei 

ddonian, 
Yr awrhon yn ('_!!]ur yn egh~ys y seintiau. 

Moliannus fo Duw, &c. n. n . 

6 l\1. N. i, G. 

])iolchwn i'n Tall nefol 
Am yr efcngyllo11, 

/ 



7, 8, 9 llY~INAt;. 

Ddadguddiodd ef i'r ddaear 
Yn y genedlaeth hon; 

Mae hou yn llawn bcndithion
Arwyddion, 'rwyf yn dyst, 

Yn canlyn y rhai greda, 
Fe! d'weda Iesu Grist. J. T-S. 

7 M. S. 
0, Arglwydd grasol, nertha ni 

I clroedio llwybrau union, 
liyd nes y g'vnclom oil trwy tJ:v•ld 

Orchfygu ein gelynion. T. o. 

8 M. N. 9, s. 
:Mae'r gareg a dorwyd o·r mynydd 

Yn treiglo trwy'r gwledydd yn g lau; 
Y dcyrnas wir addas ddiwreiddia, 

'R oos yma, holl gynnydd 'run gau ; 
Yr I esu deyrnasa mewn hcddwch, 

M:te'n agos lonyddwch ei saint, 
Yn Seion hyfrydlon fe'n gwelir, 

Mewn agwcdd Ion eglur heb haiut. n. n. 

9 M.S. 
0 frorlyr, ffowch o Dabilon 

I Scion am cich bywyd; 
Ei chwymp a'i dystryw sydd gerllaw · 

Ei chur a'i braw dychryullyd. ' 
A r anwirecldau dynol ryw, 

Fe graffodd Duw y nefoedd; 
10 

HYMNA\i. 

Rhydd iddynt phiollawn o lid, 
Am erlid ci hoff boblocdd. 

?.fac Crist yn gweled gwawd ·dibaid 
Holl ddciliaid teyrnns Satan: 

Mae'n gweled hefy.d boen a chur 
E i frodyr hoff e1 lJtman. 

y byd nid adwaen Duw na'i blant, 
Ni welnnt chwaith ci clcyrnns ; 

:Maent fcl y d'wcdodd Crist ei hun 
\Vrth un, sef Nicodemus. 

"Otldieithr gcni dyn clrachefn, 
Mewn trcfn o ddwr a'r Ysbryd, 

Nid aiff yn wir i'ru teyn~,as, crc<l, 
·I wck<1 fy mawr olud. 

:\Iyn Duw ci feibion cyn bo hir, 
Ynghyd i dir heddychol; 

Arllwysir hcfycl nr .Y byd 
Ei lid o lawer ph10l. 

Ond gwclaf duinns draw trwy ddrych, 
A gorwych gadarl? gaerau ; 

0 fcwn i bon caf dd10gel fyw, 
A Duw yn amddilfynfa. 

Ond i mi gywir ddilyn Crist, 
Trwy fiinfyd trist a rh,vystrau, 

J'y nerbyn ga~ i'w gynhes go!, 
A'i anwyl smol wenRu. n. R. 

II 

/ 



lO, 1 I 

10 M.N. G,4. 

Dy Ysbryd, Arglwydd maw1·. 
0 anfon ef i Jn,n, 

l'm nefoJhau; 
. l<'el bo gwag.eddnu'r byd, 
Yn marw yn fy mryd, 
A chwnntau cnnwuoJ gyd, 

Ac ysbryd gnu. 
Gyfeiliornadau'm hoes, 
Dy air i't· rbai 'n sy'n groes : 

A moes i mi, 
J<yw :ulnewyddolnerth, 
l'w gyru draw yo gerth, 
A daugos hefyd wcrth 

Dy aberth di. 

II M. N. 7, 6. 

0, ddynion, pa'rn a roswch? 
Pa'rn gwnewch chwi ocdi cy'd, 

H eb gyru'ryd eicb bedyddio? 
Mac heddyw yn llawn bryd; 

0, codwch groes yr Icsu 
Ei iau sy'n esmwyth, gwn; 

Cewcu ncrth ei ddwyfol Ysbryd 
I esmwyth!Lu cicb pwn. 

A'r nef a'r cldacar hcibio, 
Cyn pallo geiriau Duw. 

J?fo,t·dct gul yu unig drefn~d<i,. 
.I<;r acli.ub dyno!: ryw: u . 

r 

' 

ll\'lll<A l ' . 

lllmid ufyddhau i fcdy.dd, 
Er dod i deyrnas Cnst, 

Ac er maddcuant pechod-
Mae'r gair yn eirwir dyst. M. J . 

12 M. N. 8, 7 . 
Bendigedig fycldo'n Ceidwad, 

Am adferiad gwerthfawr rhad; 
Aed yn mlaen mewn rhwysg ci dcyrnas 

I bob din as a phob gwlad; 
F rodyr tirion, cr d'ystyrwcb, . 

Byth na pheidiwch d~aethu 'r gwn·, 
Duw 11 farn ei boll elyn~on, 

Ein cascion, cyn bo htr. 

Pan fo'r byd mewn gwne ~ychryullyd, 
0 mor hyfryd fydd y samt, 

Gyda'r Iesu yn ei garu, . 
Ac yn canu heb un hamt; 

Cawn bryd hyny ~yd-deyrnasu, 
Gyda'r Oen ar Seion .fryn, 

Os parhawn ni hyd y d111·edd; 
Duw'r gwirioncdd dd'wedodd hyn. 

Gan nad oes dim cyfnewid!ad • 
y 11 eiu Ccidwnd mawr e1 <lda" n, 

Ni newidiodd dd im o'i bet!1au 
y 11 ei dy, maent oil yt~ tawn; 

Apostolion a phrophwyd1, 
Idd ein dysgu yn ffordd Duw, 

Douiau gwyrthiol a ganlynant 
'Rhai a gredant, eglur yw. 

13 



llY.MNAV. 

Er fod dyniou hunan-ddocthion 
Wadant roddion pena'r Nef, 

'N rhoi haeriadau nad ocs eisiau 
Rhai o'i ddoniau gwerthfawr ef; 

Gau-athrawon ynt annoethion, 
Hollo! grocsion i'n Duw ni: 

Rhith dduwioldeb sy'n eu mcddiant, 
Canys gwadant ci grym hi. 

Rhai sy'n ufydd i Dduw't· nefoedd, 
Ddont yn lluocdd o bob lie, 

I dir l1yfryd yr addewid, 
1\faes o'r gofid, mcdd Efe; 

Cur a galar tfoant ymaith, 
Troir eio gobaith yo fivynbnd, 

Gwel'd cin Brcnjn yn ei degwch 
Gawu, a phur hyfrydwch gwlad. 

Bendigedig fyddo'n Ceidwad, 
Am ddadguddiad yn eu gwydd, 

Ac am an vydd o foddlonrwydd 
Ein Pen-llywydd yn einllwydd; 

Er focl bydclin yn ein hcrbyn, 
0 rai cyndyu yn mhob gwlad; 

Mac gwir obaith bnddl!goliaeth 
Yn arfogaeth Duw ein Tad. 

Pan fo'r Iesu mawr yn dyfod, 
Fe fydd trallod trwy'r holl fyd; 

JJ!wythau'r ddaear gyd-a!aran~. 
Pan ci gwelant, ant yo fuel; 

11 

RYllNAU. 13, 14 

Rhai sy'u awr yn cenfigenu, 
Wrth braidd Iesu lion a'u ~lwydd, 

Gfmt cu sathru gao ei.n Bren~~·1 R. n. 
Gyda'i fyddin, yn em gwy 

13 M.C. 

Yn "yntaf ceisiwch deyrnas Dcluw, 
N~ cbeisiwch olud byd ; . 

y tr~sor gore1:1 ceisiwch c~w1; 
Mac'r !Jeil1 1'w cael o hyd. 

Mae'n fwy 0 l.es i en aid dyn, 
N:i'r byd a'1 olud mawr, 

I rynru bocld ei nefol Dad, 
A gwneyd ci gais bob awr. 

I3ydd hyn yo olud o. bn:had, 
Nas g,l;yr y b:rd c1 famt

Cacl etifcdclu Sel,?ll J?uw, 
A thrigo gyda 1 s:unt. 

Caniadau Moses ac. ~en Du,v, 
F del vno'n boddio r glust; . 

Cei/drachtio'n lion o'': newycld wm, • 
Yn neithior Iesu Gnst. 

14 M. N. 

Mac Dmv yn galw 'nawr, 
0 gwranclcwch; 

Mac'n cynnyg rhoddion mawr, 
0 gwrandewch; u 

/ 



Jll'i\IJ\.\l. 

Br bod i Dduw'n anufydcl 
.Maddeuan t gewch trwy f~dydil 
A gafael ar wir grefydd ' 

Os gwrandewch. ' 
Mae D~llv yn galw 'nawr, 

Pa m na ddewch? 
llfac'I•~ ~yunyg rl •oddion mawr, 

a m nn ddewch? 
Ccwch eg:Iurhad yr Ysbrvcl 
Ynghyd .,. d 1 J ' , , a 1 c oninu hyfryd 
I ch tywys tua'r bywyd ' 

Pa'm na ddewch? ' 

15 111. N. 6, s. 
Moliannnf byth fy Nuw 
~. Am d~·efnu bcdydcl dwr ; 
.ufae ordmhad o'r ncf 

A' . Yn golchi beiau'n siwr; 
G l Ysbryd Glau sy'u dod i !ft"·r 

an roddi ini sierwydd mawt:. ' 

16 M. N. s 7. 
p' . , 
~m. na chredwch ein tystifllaetlo? 

am nn phrofwch bob eth 1.1? 
Pa'm na fynwch gael "olcp . syc' . 

'I'l'a 1 F. IHll. 
, , • mae nawr yn olcu dydd? 
l:~m na cbarech feddu sicrwyd~ 
p , n llc gobai th gwan a clu·ed? ' 

aym na chydiwc!J yn y sylwctid 
n llc'r cysgod didclym red? . 
Ill . 

ti'DJ:\.\l . l7 

p,\'lll ua hotfech gael y doniau
Dawn i bawb fcl myno Duw? 

Pa'rn na chreclwch 'nawr mewu gwyrth
iau, 

Tra. mae'r H '~n a'u gwnacth yn fyw? 
Pa'm na ch:wech dclawn i we!Ja, 

A myncgi peth i ddod, 
A llefaru mewu tafodiaith, 

Tra mae'r hyn "o ran" mewn bod? 

P a'm y credwch "rith duwioldeb," 
A chan wadtt'n llwyr ei "grym ?" 

P:~.'m y dysgwch chwi bob nmser, 
'l' ra nas gcUwch wybod dim? 

Pu.'m na ro<ldwch lwyr ufycld-dod 
I holl ei\"inu Brenin nef, 

Fel y caffoch wir wybodneth, 
Trwy ddadguddiad, ganddo Ef? 

!7 :M. H. 

0 bech:1duriaid, trowch rnewu pryd-
Ar bechu mwy na. rowch eich bryd; 
Ond ffowch am rad faddeuant Duw, 
Ag ysbryd prndd a chalon friw. 

Y taliad cyflawo ar y p rcn, 
A roddwyd gan enneiniog Nen, 
All glirio'c:h bciau mawr a man, 
A'ch arbed rhag hnedd iannol dan. 

Os nfyddhewch, cewcb ffaf1· Duw, 
A thrwy ei Fab ef fythol fyw: 

17 
/ 



18, 19, 20 liY!IiNAU. 

Mae'r fraint yn rhad, a thaer yw Ef 
I annog dyn i wrando'i lef. • 

18 M. N. 8, 7. 

0, mor bardd fydd yr olygfa 
Ar y dyrfa yn y wlad, 

'Rhon addawwyd gynt i Abra'm, 
Isaac, Jacob, ac i'w hftd; 

Yno ceir o basgedigion, 
Ae o newydd loyw win; 

0, am fori yn un o'r dyrfa, 
Yn nghwmpeini Mab y dyn. -r. o. 
19 M. N. 7, 6. 
Pa Dduw yn mhlith y duwiau 

Debyga i Dduw'r saint, 
Yn medru iachau'r cleifion, 

A rhoi 'ynt bob rhyw fraint; 
Rhydd ddoniau ei Lan Ysbryd, 

Rai hyfryd, i bob un, 
I'r dyben o'u perffeithio 

Y n dcbyg iddo'i hun. '1'. o. 

20 M. N. 7, 6. 

0, Dad o'r nef, gwmndawa. 
Ar wedcliau taer dy blant, 

A gyr o fysg dy bob! 
Bob rhyw ammheuon bant: 

Mcwu Jfydd aed ein hl)rfynion 
I'r Ian i lys y nef, 
I~ 

21 

Fel caffont eu costrcli. 
A'u hatch ganddo Ef. 

Gwnawn weddio mc,vn. gwirioncdd, 
Ac yu yr Ysbryd <;jlan, 

Oblegid Duw sy'n gwy~d 
Pwy feud gydwybod Ian: 

Na feiddiwn at yr orsedd 
Hcb hyder Uawn yn Nuw; 

Heb ffydd yn enw'r Ies~, 
Ein gweddiau byth Dl chlyw·. 

0 Dduw gwna ein calonau 
Yn br~swyl tcimlad dwys, 

A'r hyn a fo'm yn ofyn 
Gwna di e'n beth o. ~wys; 

Dod gariad yn e~n gemau, 
Tacrineb yn e1n llef, 

A awyldcr yn ein hagwedd, 
Gan agor in' y nef. 

2l M. N. 9, 8. 

y dyddiau diweddaf a wawriodd, 
A'r angel a draeth?dd .Y. drefn; 

Yr Iesn ddewisodd et we1S10U 
1 drin ei achosion drachefn. . 

11:ne heddyw yn gah~.rhai .gwaelion, 
A'r doethion yn ciho ?RI~ du, 

Ond pan ddel ei hu~au 1 ~e10n, 
Bydd gwne i elymon et lu. 19 R. l!l. 



22, Z3 llOINAL·. 

22 l\I. N. 8, 1. 

l~e addawocld Brenin ncfoedd 
Gn'tld bob gwawd a dirmyg byd, 

" Os erlidiwyd fi fel Brenin, 
Gwaeth fydd ar fy neiliaid gyd; 

Gwyn eich byd y rhai sy 'n ffyddlawn, 
Ac a baro gyda'm gwaith, 

Chwi deyrnaswch gyda'ch Brenin 
Am ryw fil o ftwyddi maitb." 

Gwawd y byd 'ry'm yn ei erfyn, 
'No! addcwid Breuin nef; 

Pob drwg air gan anghredinwyr 
Gawn am foli 'i enw Ef: 

Yn ei enw ef y gweddiwn, 
Am ei nerth i fyn'd yn mla'n; 

" Concrwyd, concrwyd ein gelynion," 
Draw yn Seion fydd ein can. 

23 1\I. N. 7, 6. 

Galara llwythau'r ddaear, 
Pan ddclo 1\fab y Dyn; 

Ac am na chredant iddo, 
Hwy brofnnt ddial blin. 

Ond, clywch! gwyn fyd y cyfryw 
Fo'n credu"n Iesu cu; 

Pan ga y lleill eu poeni, 
Cant hwy eu cipio fry. 
20 

' 

11'/)I~At. 24, 25, M 

24 }.LN. 7, 4. 

Mac y deyrnas wcdi dod, 
Yn ei hadcg, 

Heb un diwedd arni fod, 
Byth ychwancg; 

.Hon a dorwyd megys mac:n, 
Draw o'r mynydd, 

Ac a. dreigla yn ei blaen, 
Dros y gwlcdydd. 

25 M. N. 8, i . 

Dym~ y cyfammod newydd, 
Sicrhawyd gan Iesu Grist; 

Pawb a'i gwrthyd, ac a'i toru, 
'Nydd y farn cant amser trist: 

Duw ocdd yn yr hen gyfammod 
Gyda'i blant yn forcu iawn, 

Gyda.'r Iesu cacd y newydcl, 
A'r bendithion ynddo'n Hawn. 

26 i\I. N. S, i. 

1'egwch bro, lla wenydd dae11r, 
Ydyw mynydd Seion draw, 

Yno cwrdd y saint fi'u gilydd, 
Yno Iesu hefyd ddaw; 

Ac fe'u dysgir hwy yn ngbyfmitb, 
A gwybodaeth gwir Fab Duw; 

Y'no rbodinnt yn ei lwybrau, 
Yno hefyd byddant byw. 

c 
T. () . 

2( 



27, 28, 29~ SO JCliUN.t\if •. 

27 M. N. 6, s. 
Ar ddiwcdd dydd yr wyl, 

Mewn hwyl y bydtlo'r Sainr, 
Yn moli'r Arglwydd cu 

Am gael metldiannu'r fraint, 
Scf cnel mwynhad tra ar cin taith, 
O'i bur Dtlyddanydd yn ci waith. J. 11. 

28 l\1. H . 
I fynydd Seion, 0 fy mhlant, 
Eich dygaf oddi yma i bant, 
I gyd-f\vynhnu'r ddcdwyddol wlnd, 
Ordeiniwyd i chwi gnn eich Tad. £. E. 

29 M. N. s, 7. 
l\lne bancrau'r ncf yn chwarae, 

Hedeg mae'r efengyl hon; 
Rhaid i'r Iesu mwy dcyrnasu 

Dros dcrfynau'r ddacar gron: 
Gwad yw gwclcd Jlwythnu Israel, 

Dim ond hyny wrth ei dracd; 
Rbaid cacl tyrfn fwy lliosog 

I glodtori'r dwyfol wacd. J. T, 

30 l\I. N. I Um. 
Gwir gariad mewn undeb, a cbarind mewo 

gwres, 
Sy'n gariad a bery, gwna byth, cr ein lies; 
A chariad at frodyr, a gwcisiou ein Duw, 
Sy'n gariad a bery i'r Saint tra b'ont byw. 

nt. J-S. 
22 

~ 

f! r:IJ.'(.\1.:, 

31 M. l'r. i, 6. 

Cydunwn, tleulu Scion, 
Bob un i foli Duw; 

Ei Ysbryd Gliin rydd ini, 
'No! ei addewid wiw ; 

Bendithiwyd y prophwydi 
A't· p;ttriarcl!iaid cu, 

A'r aposto\ion flydrllon 
l!'u'n ddi w yd gyda'r llu. 

31, 32 

Bcndithiwyd yr hen deidiau 
l\lewn llawer dull a mcdil, 

Trwy frcuddwyd, gweledigaeth, 
A'r hoff brophwydawl rodd, 

Trwy weinidogaeth engyl, 
A thrwy ci lais ei hun, 

A thrwy y r iechydl\·riacth 
Gned rhng clefydau blin. 

:Benditltiw rd trwy'r t~fo:lnu, 
A thrwy'r cyficithad cu, 

A thrwy yr offciriadncth 
A dJacth o'r ncfoedd fry; 

0, canwu l!aleliwia, 
0 fawl i'n Hnrglwydd mawr, 

Am yr :nnrywiol dcloniau 
A dd.tcth o'r ncf i lawr. J . r.. 

32 l\I. N. s, 7. 
Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor, 

F.r cael cynghor ar y dai th, 
!2:} 



33,34 llYliN.H:. 

l'n fodd raid i ni wcithredu, 
Gwcision Icsu, yu y gwaith; 

Ownith yw hwn ~ydd raid ei orpbeu, 
l~r cyflnwni <lyben Du'v ; 

0, nm ymdrcch yn y gorchwyl, 
Frodyr anwyl, tm f"om byw. 

Yn frcninocdd nc otrciriaid 
}'c 11'n gwncir nr Scion fryn, 

Os gwnnwu yma ond ymdrcchu 
Gnrio'r gcnndwri hyn ; 

Cnwn pryd hyny heirdd goronau 
A•· cin pcn:tu, am cin g waith , 

A thcyrnasu gyrlu'n Iesu 
Am ryw fil o llwyddi mnith. 1. n. 

33 M. ET. 
Mnc ufyclcllt:lu i <'irinu Crist, 
Yn symu<l fi\vrdc! uvb trallod trist, 
A'r Ysbryd Chin •ydd ryfedcl fmiot, 
Hcf elwyn tystiol.tc.:th i'r boll Saint. 11. J. 

34 M. ~- 8, i. 
Anwyl fro<lyr n chwiorydd, 
Cnw~m ctto ncwydd fraiot 

l ymgnsglu at cin ~,.;Jy<ld, 
Er cncl <'ynnnl cin cwrdd Saint; 

Ymtl cawn ni dclwys gynghorioo, 
Gnu y gwcibion or lle~ld, 

Ymac:mn ni o'r bcudithion 
A dd:mfonir gnu ciu Tad. 

~. 

Yma CILWD ni broplHI"JdO~iacth, 
Dn11 n gwybod11~1~1 oddt fry, 

A llcfnru fi thnfochu1th, 
'Hhon 1n•fioithir oU i ui; 

Ymn ca,nl ni her r.nnin.chu, 

35,36 

Aclcilndn<'th i ni bydd; . 
J>ob rhyw ddnwn a gawn yn cl(hau, 

Duw" o'i rn~ o'r nc•f a'u rhydd. 1. n. 

35 M. N. 
o, rlewch yn IIHocdtl lion, 
Jloll gymu'r (1111\N\1" gron, 

.[Scion wiw, 
Gwir cldinns Dnw yw hon: 

Mn.<? l~f yn gnlw'i cicldo ~wi 1v 
0 fr~g }Job iaith o drl.vnolt·yw·, 

)' gwrcng a'r honc~ld hcfyd, 
l'r l1yfryd wind 1 fyw. .J. n. 

36 M. C. 
l\Lolinnnwn oil cin Tnd sy<ld fry, 

Am wramlnw lief y cncth. 
A dwvn v rhwym o'r carchar dn, 

I scinio ncwydd iaith. 

y thai fu yn nuufydd p:ynt, 
A glvws:mt lais Mab Duw; 

C:l"dd i>:l" h a !(TCdodd ddo<l yn rhyrld, 
A ttwnacd y m<'irw'n fyw. 

y ·~int mcwn cnawcl ncnt lawr i'r dwr, 
Yn 1!:11~cn yn ru lit', 



3i, 38 Dlll.XAU. 

Fcl,gn!lai'r carc.bcrorion trist, 
l!yn c.l mewn 1 dcyrnns ne'! 

Mor,;aslawn ydyw Du\v y Saint! 
A 1 ~ariad, p:t mor fawr 1 

l\1nc oi gyfinwndcr dwyfoi.Ef 
I'w wel'd tnvy'r ucf a'r Jln1~·r. 
37 M. S. 

Ein Jcsu nd ci drigf.'l wiw, 
At. ddynol-ryw y clychwel; 

Ac nt gawn wlc~da gydng cf, 
Bob un yn Sc10n dawcl. 

Da~v'r,pereriuion sy'n y bcdd 
lr lan mewn hcdd bryd hyny 

I gael mwyuhnu'r orphw.rsf.'l de~, 
Mcwn plcscr, fel uu tculu. 

Pa,~b oil mcwn unol ucfol fawl 
In canmawl y Gwarcdydd 

Am ci dru!!arcdd ryfcdd rid ' 
rr rhai fu'n ngwlad y cystudtl. 

38 M.S. D. 
E r i ni golli'r ddclw "j,,. 

l<'cl dynol-ryw yn A· !!In, 
Dacth Jcsu Grist i lnwt· o'r ncn 

I l<'cthlehcnt J•:uphmta, 
Er mwyn ein eo,Ji yn ddill'acl 

0 A'yflwr gwncl manvoldeb 

• 

J . n. 

A'n dwyn yn dcr i gyri yn ol' 
l'lv fythol brc.{enuoldcb. J. n. 

:w 

tlntNAt. 

39 1\f. N. 7au. 

Ni g:l\1'11 fyncd macs o law 
l'r hyfrydol dir ~ydd draw; 
c,\11WI1 i'n Gwllt'Cdwr cu, 
A wnneth drcfnu'r tford<l i ni. 

3!1, 4.0 

Pan dtlaw'r Ic~u la1vr rhY'v ddydU, 
Gydtl'i anwyl Saint y bydd; 
Dyna'r pryrl y cawn hob drai 
Bob dnuteithion i'w mwynhau. ~t. J-s. 

40 M. N. 8, 7. 

Fe oclndguddiodd Duw'r cfengyl 
W clodd loan yn y ncf; 

P1111 b a grodo ci phrc~cthiad 
A gaiff drysor gaorlclo ef; 

Caill' fwynhau y doniau hyfryd 
'.Nol ewyllys'Duw ci hun, 

Pnwb i fedydd ufyddhilo, 
Gaif'l'y !'hai'n, mc<ld Mab y clyn. 

Yr cfcngyl gydd yn al~u 
Duw, er iMhnwdwrt(lcth dyn; 

l't\Wh dderbynio'r try~or hwJtll' 
Gaitr wyhoclacth iddo'i hun ; 

•n. Ysbryd Glun sy'n tystiolncthu 
Fod y Saint yn blant i Dduw, 

A'r nrwycldion sydtl yn canlyn, 
'.Nol fel d'wcdoclclll'su gwiw. T. n 

tT 

, 



41 1C. S. 

}fae;n wiry {pvywa lly'liau'r bnl , 
A r blodau braf a svrthiant · 

Ond gciriau Duw nsaif lllOwn'rm. 
llwynt·hwy byth ni dclarfydd,IIJt. 

Er f?<~ y da~ yn syrthio lnwr, 
A r Ulawrion goed yn crino, 

A phob rhyw dcgwch sy·n y byd 
0 hyd yn myned heibi:>. 

i'~r hyn i gyd, mnc Duw n un 
licb dcr(yn i'w fodoliai•th ' 

Na chyfucwidiad byth i foo,' 
Na chysgod triiedigncth. 1. n. 

42 M.. IT. 
0, cnnwn fawJ souiaru~ mw,. 

l'r II wn fu farw ar y pr~1; · 
Fe ddacth i ni, do, fywy1! ti·,;•y 

Farwolaeth I csn Grist, ~in Pt>n. 

Er fod y r hoelion llymion trwv 
Ei draed a'i cld1vylaw nr y pren 

Ac yn ci ystlys ddirfa1vr IOe$, ' 
Un gnir yn grocs ni ddncth o'i ben. 

Cytiawnwyd gair y prophwyd cu, 
Gan lc~u nr y grocs brycl hyn · 

Dndga~wn ninnau ddyddian'n h~•, 
.Am mgawl locs Calfaria fryn. J. n. 

2t 

43 
HY\1'1.\L', 

M. ,. s, i. 
43, 44, 45 

(;anwu, frodyr n chwior~lld,. 
Nid yw'n han1sCr yma n lnr, 

Cawn i'yn'd ymaith yn drn bunn, 
J fwynhau'r dedwyddol clir; 

Owelcd gawn l'in J'rynwr a~myl, 
,, fu'n dyoddof drosom 111, 

'Uh1vn a hocliwvd draed a. <lwylaw 
Ar y grocs, a'r Gnlfari. )I. J-'· 
44 M.S. 

Fcl milwyr dewrion awn yn mla<>n, 
Trwv'r cyfa.n i'r wlad odinetb: 

Gwir cdyn cariacl, brei~biau flydu, 
A ddwg in' fuddugoho.eth. 

0, awn yu mla.cn Cl' gwacth~'r llu, 
Sy'n mcthu ein dyfctba; 

Mae Duw yn Dall, a Christ yo Frawd. 
I wyr y g11trnwd yma. J. n . 
45 1\1. N. llau. 

Mawrygwn ein brcintiau, 0 frodyr cytun. 
A ch~uwn ganindnu yn I lawen boh un: 
.111 ne'u hyfryd i dcithi.o m~nvn ~ndcb a hcdd 
.Ar hyd yr aninlwch 1 Seton at gwledd. 
]'r cymmaint y crocsau syd;l i ni yn awr, 
0 na ddigalQmvn- mno'r wohr yn f11wr; 
Cyfoclwn oin pennu. ym\l"art>d sydd dra,.-, 
J<:in gyrfn ddiwed<lir mewn h<>dd ma<:>s o 

lalf. 
29 

I 



46 nnt.'fAll'. 

Tywyllir yr hnulwen, y lleuad n'r ser
Y~gydwir }1011 nerthoedd y n'efoedd, 'gan 

N(•r· 
Oud llyn fy;ld yn arwydd i 'r fi'yddlon 

tr1vy'r byd, 
i'IIni bunn daw'r Arglwydd i 'w casglu 

ynghyd. 

llfor ho{f yrlyu,. mcddwl am fy1v yn ddiboen 
llrcwn gw lad hcb ddiru blinder, yn ngwydd~ 

fod yr Ocn: 
Mnc'r mcddu;t yn hyfryd, ond gwell yw'r 

. mw.ynlwd, 
Mrl gwcll ydyw'r meddiant, na'r S611 am y 

WltltJ, 

Os cymma~nt yw'r gwynfyd, beth ddylem 
m fod? 

A i diwyd ni diog, i gyrhacdd y nod? 
Yrudrcchwn ) n wrol- mac Duw yn rhoi 

ncrth-
Os ffyddlon ymdrcchwn, try'r ymdrech 

yn wcrth. • 

4S M:. N. 8, 7, 3. 

Y mae colio angeu'r Cyfiawn 
Yn fy ncrthu ar fy nhaith · 

Par im' ndnewyddol fy•ryd, ' 
Ncrth ac icchyd yn y g'l"aith · 

IIolcd dyn cf ei hun, ' 
A swpcrcd vn gytUJL J, n 
:IQ • -

47 :II. N. a, ;. 
O, mor hyfryd fydd yn Scion, 

W'cdi dyfod :lft\b y flyn, 
rnwb yn cnnu pur nnthcmau 

Yno'n wr~~og n f:hytun, . 
OJ! yn rhodio mcwn hcircld wr~go:)dd, 

y 11 mhlith cngyl gwynf:~ fry, 
A dysclciria Cri~t ci hunnn 

Mcwn gogoninnt gydn'r llu. l t . J. 

48 M. II. 
Cymmnnf11 otto dtla~th i'n 1·hn~, 
J'r Saint ym!(ll~glu 1 r un mnn , 
Docd pn" b il'u genau'n !.lawn o glod. 
I foli Duw'n well nng craood. 
:M'nc cwrdd fcl hyn 'no! cynghor Duw, 
Yn ncrth i bnwb i clduwiol fyw ; 
Ac ynom rhoddir clwyfol dfin, 
I'n cymhcll gydn'r gwaith yn mlucn. • 

49 M. N. s, 7. 
Am..,ylchindnu ay(ld yn gnh,.., 

J ymnclnel ctto'n wir, 
:'\Iewn Hawn obnith y cydg~ndclwn 

Dmw yn Scion cyn bo lnr; 
l"no cnwn ni gyd·d~yrn;'I~U 

Gyd•1'r J~qu cu, em len; 
Bry.io, bry,io ~~nclo'r nm~cr, 

Yw'n d\·nnmmd tacr. Amen. T. JT. 
• at 

, 



:.o, 51, i)! JILIINAr. 

50 M. N. a, 7. ~. 
])ymn. forcu Sabboth hyfrvd 

Roddwyd ini is y ncn . • ' 
0, am Y~bryd yr addcwi'd 

lcld ci drculio oil i ben ' 
Yn ng,~asnnncth, &c., 

lJ•·cnm Y brcnino<!dcl oil. 

51 M. N. s, 7. 

l>.vma dc,r•·nns a swyddogion, 
0 oaoclmd Icsu gwiw 

))Y~n'r tlcyrnns n ddcc'hrcuotld 
yr oes n~r ym yn hyw. 

D.\Vln'~· dey•·nns wolodd Dtutiel 

1 
0~1 dcchrcu yn ci Ilhryd 

).Ym~t 1' tlcyrnns :\ faluria ' 

I. R. 

II oil dcyl'l!asoedd maith y bt·d 
' A.l':. 

52 M. N 7, tl. 

Gwyn fyd Y rhai yn Icsu 
A bunnnt yn y bcdd 

Cnn's ctto J.wy llYfodir' 
Mcwn A'Ogoncddus wedd· 

Pa~. gano yr archangel · 
l~• udll?rn yu y nen, 

C.vd~rc~gh~ yr nnwyliaid 
I gwrdd1d fry n'u Pen. 

mx,~ linws mawr o'r blaenfft~ryth 
.H rynodd Duw o'r byd-

UVliS.I.C. 

'{ cyfryw nns halogwyd
Esgynaut oil yo n~thyd; 

A'r byw fydd nr y ddncar 
Yn ndwacn Iesu cu, 

Mcwn mon1cnt a nc" idir-
A gipir gydn'r llu. 

Oncl gwae y rhai adcwir 
J aros nr y lln.wr, 

53, 54 

Hhyw dristwch lcinw'u calon 
En gal:w fydd yn fawr; 

Y1· Arglwydcl f1·y a'i fyrddiwn 
A welant yn ncs:lu, 

A ffiamau tnnllyd ganddo 
I bocni'r anwir rai. • 

53 :M. N. 12, 11. 
Ysbryd yr Arglwydd f<'l tan sydd y n llosgi, 

Y dyddinu diwcdunf n. wnwriodd i ni; 
Yr Arglwydd nnfoDI>clcl, o wlad y goil'Uni, 

'U efcngyl dragwytlclol, a'ida.wn gydn h i. 
Cafwyd gwirioncdcl yn mynydd Cumorah, 

Daw bcchgyn y gocdwig i dderbyn y 
ddysg; 

Ac wcdi eu ~twarciddio, nr <lir Cnlifornia, 
Hcdd n llawcnydd fydd mwy yn cu 

mysg. R. 1:. 

54 M. N. 8, 7. 
Rhnid ymndncl o'n cyflu'fod, 

Er mor fcly~ ydyw ef, 
33 

I 



s;,, 56 urlt~J.t. 

Ond diolchwn i'n '1'nd ncfo~ 
, Am roi'r Ysbryd lnwr o'r uef; 

I an gnwu ctto gyd.n-yfarfod 
G wccltliwn 11111 yr Ysbrycl Olim 

Yn <:>i ddoninu tra rhagorol ' 
Et• cin tywys yn y bla'n. ' T. u . 

55 l\I. N. 8, 7. 

.Anwyw duoniau trwy'r un Ysbryd, 
Uuw ndtlnwotld yutldiffltel· 

l'n 'l'a<l ncfol bo ni'n tliolch ' 
l3otl y tloniau wedi' tl cnci'. 

'J'I'\vy'r un Y~bryd fc wueir gwyrthiau, 
.A pht·ophwydo gyria hyn 

Y tltlbdau n't· cyficithad · ' 
l!.:glwys Dduw 3y'n a1;r me,vn grym. 

('ag fydtl ~tan y byd am danoch -
D'wetlodd Iesu hyn ei hun ; ' 

Y gwrthodwyr ~rdd y rhci'ny, 
Na chant brofl llyth o'r rbiu. 

M:u•:r Gchcna'n. ddigon cang, 
C:mt cu j)<X'llJ am cu gwaith · 

llwy glint fcdi ffrw_vth cu bywyd 
Yn y tragw yddoldeb runitb. 

56 M. N. 8, i . 
Frodyr nnwyl, a chwiorydd, 

Dr·~~~~ grcfydd I csu Grist, 
Wcdi 1 dnnfon i dylodion 

Pwy a ddichou fod yn driat? 
~ 

l'lrMN.IIf. 

Dyma'r Ysbryd n addnwwyd, 
Dyma wynfyd mawr ei wcrth, 

Mae y doniau dnn eu hcnwnu, 
Gyda ninnau yn eu ncrth. 

57 M. C. 

Clywch l•yfryd snin Efcngyl hcdd 
Yn treiddio irwy y by(l, 

A'i hndsnin glywi1· yn y ncf, 
'frwy ci thrigfnnau 'gyd. 

Clod fo i Dduw am roddi 'nawr, 
Fath berl o uchcl bris; 

Ei wnith ddechrcuodd nr y ddac'r, 
A'i orphcn wn:~ nr fry~. 

Ceuadon cyflym hcdcg m'lont, 
Gan dractlm gcirinu 'r ncf, 

A chasglu Israel ])uw yughyd, 
A'u dwyn llwy oil i drcf. 

Mac em" Joseph tr"y'r holl fyd, 
Fe'i ccir mown gwawd a chlod, 

Ei eiriau ~ydd yn dod i ben, 
A llawcnllnu sy'n bod. 

IIedd n llawcnydd ddacth i'r Saini , 
Ac iacbawdwriacth rad; 

Ffoi i ddytrrynocdd Ephraim mncnt, 
I'w meithrin gan cu Tad. 

.Ar Bnbilon mne dystryw'u dod, 
Mae'i cbwpan bmidd yn llawn ; 

» 
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5!1, :10, GO IITliN.\L 

0 brysiwn, brysiwn oil i dref, 
A nnwdd yn Scion gawn. • 

58 11!. s. 
Dydd gorphwys etto i ni ddaeth 

Odcliwrth cin gwaith naturiol; 
Clodforwn Dduw mewn hyder tfydd, 

'l'rn paro'r dydd benditltiol. J. n. 

59 1\I. N. 9, 8. 

Mi wn fod cfongyl yr Iesu, 
Yn eM\ ci phrcgcthu i'r byd; 

l!'o wnwriodd y dyddiau diweddaf, 
Mao Dnw'u myo'd i gnsglu ynf:(hyd : 

Am hyny cotlcidiwch athrawiaeth 
Sy bcrlfnith, 1(>1 rhodd wyd gnn Dduw, 

Yn ufydd dowch idd ei hammodau, 
Mno'n well nli tbrysorau l?eru. 

Mne'n drysor i'r cnaicl nnfarwol, 
Rhydd fywyd tragwyddol i'r oil 

A wnclo fcl dywcd y dcddfau, 
llcb fync<l i lwybrnu y coli ; 

IIwy hcfyd a giint gytl-deyrnasu 
A'n Tcsu, cin Brenin a'n Pen, 

A hyny dros ftl-flwydd yn II!Yfan, 
Pan rwywir ben satan a'i Eell. 

60 M. N. a, i. 
Dringaf dr wy yr crlidigneth, 

Fry mao'r Brcnin yn fy ngwa'dd ; 
an 

ltrliXAI'. 

Er creuloned fy ngelynion. 
Nid wyf otto weJi'm 1\add. 

Nad pa rwys trau sy ar fy 1\wyhr, 
Nid yn ol bydd byth fy nhnith; 

Nid gwiw gwaed ond cr tystiolneth, 
Ennill, ond yr un Jlcth chwaith. 

Gwir fod rltagfarn yn llabyddio. 
Gwir fod byd yn edryclt draw; 

Etto pe baent oil yn uno, 
Sant nid byth yn ol a ddnw. 

Pe bai mil am un o bonynt, 

Gl 

Pe bai'r rhwystrau fyrdd am un, 
Etto ar alwadau'r Brcnin, 

lllyn'd yn mlacn wnl\'r Sant oi hun. 

Geilw'r byd ar dde ac as,vy, 
'M:od i'n ynfyd, 'mod i'n lfol; 

Geihv pcchod arna'i sefyll, 
Geilw uffern anHii'u ol : 

Geilw'r gelyn am ei athrod
Galwcd ef, ac am ci don i 

Tra bo Brenin nef yn galw, 
Rhaid i'r sant Y'V myn'd yn mla'n. -

61 :u. H. 

Paham tristawn am farw'r • aint? 
Dros cnnyd fychan ' ma<lael macnt; 
Cant etto ddod o'u beddau'n fyw, 
Teymasant by th yn nheyrMs Dduw. J • .,., 

D a; 

I 



62 nnOiAIJ. 

6 2 M. C. 

Pa'm wylwn am oin brodyr hoff, 
A'n gadnnt ni nr ol? 

'Dyw'r oil ond llnis ein Ceidwad m1vyn 
Yn galw'i saint i'w go\. 

Ai nid y'm ninnnu'n myn'd yn glnu
Yn myn'd o nw1: i nwr? 

Ond pwy ddymunn orinu hir 
"\Vrth (yn'd at lcsu mawr? 

Pn dclychryn sycld yn llnnw'n bron 
'Wrth hobrwng brn.wd t'r bedd? 

Gorwcddodd Cri~t oi hun o'i fewn, 
Gnu ndncl a.rogl hedd. 

llondithiodd ef holl foddnu'i saint, 
Esmwythocld ga.lcd brcn; 

P'le gorwedd yr nclodnu g1~'yw, 
Ond gyda'u marwol Ben? 

Odd'yno cododd cf i'r li\n, 
Gan ddangos lfordd i ni; 

l'r liln a1vn ninnnu oil at Grist-, 
Pan ddnw nr gwmwl fry. 

Yr udgorn ol:lf swnio'n glau, 
Ncs dcffro'n cernint cu; 

Dihunwchl bobloedd dan y llawr; 
Clmi Saint, csgynwch fry I 

3:1 

63 1\I. H. 

Am dcyrnas Iesu boecl cin llef, 
Yr hon yo wir a drefnodd Ef, 
I gadw'r byd i gyd o'r bron, 
Os credaut yr efcngyl hon. 

63, 64 

'R arwydclion hyn, mcdd Brcuin nc£, 
Ganlynant ci cfengyl l~f; 
I'r hwn a grcdo, gallu rydd 
I wir gylln.wni rhni'n trwy lfydd. 

Yu cnw'r Iesu yn ddiau, 
Mne'n rhnid i bob peth ufydclhnu; 
Pob rhyw awdurdod gnntldo sy 
Ar wyncb clac'r a'r ncfocdd fry. 

Tystiolacth bur yr Ysbrycl Ginn 
Sydd i gyd-fyn'd t1 !ton yn mlncn; 
Uhaid i'r cenccllocdd 'nawr i gyd, 
Gael cynnyg ar 'Varcdwr byd. E. M. 

64 IJ. N. 8, 7. 

Dyma gyfle ncwydd ini 
Ddweyd yn dda am Iesu mawr, 

Y daioni dderbyniasom 
Ganddo yma nr y llawr, 

Trwy gael clywed ci efengyl, 
'Rhon n ddeilliodd lawr o'r ncr, 

'Rhon yn ddiau a bregcthir 
Gan ei am.-yl weision Ef. 

, 



Cacl ein dwyn o dir cstronol, 
Yn ,,.ir bob! iddo cl; 

Trwy ulydd-dod i'r cyfreithiau 
A osododd Brcnin nef; 

Cawsom felly'n mabwysiadu 
Idd ci deulu anwyl mild, 

Ac i ryddid cin hadferyd, 
Ac i dd'wedyd Abba, Dad. 

Bcllach molnf, pa'm y tawaf? 
Oni dd'wcdaf, Dn yw Duw? 

Rhocs ci nnwyl Fab i far,,., 
. l<'cl y calfcm ninnau fyw; 

Rhoddcs hefyd ei Ian Ysbryd, 
ll:r cin harwnin yn y blaen; 

Arglwydd, dyro, 'rwy'u dymuno, 
I ni ctto'th nefol diln. E . llr. 

65 M. N. 8, 7. 
0, mor hyfryd gwcled brodyr 

A chwiorydd yn eu lie, 
G'vedi casglu cr gwas'nacthu, 

A c addoli Brenin nef; 
I fynegi ci rinweddau, 

Dcisyf doniau'r Ysbryd Glan,
Pawb yn moli a cbydgauu, 

'N pcnderfynu myn'd yu mlaen. 
Awn yn mL.'Icn felllu banerog, 

Mcgys arfog dculu'r ffydd, 
Nos yn hollol Iwyr orchfygu 

Teulu'r fal~ a charlo'r dydd, 
fO 

0\'li~.&U. 

~c• cyrbacddyd mynydd Scion, 
Dinas gawsom gao ciu Tad, 

Mown addcwid, llo o wynfyd, 
Ucfyd gwaredigacth rad. 

Yno'n llawn y cawn ddyddanwch, 
Heddwch hcfyd sy'n y Jlo; 

Gyda'r l csu cawn dcyrnusu, 
Ac yn mhlith ei wcision E', 

Gwcdi dorbyn gwir ymwnrcd 

GG, 67 

0 gaethiwcd Babel clir; 
Owawria, gwawria hyfryd foreu, 

Am dy wclod 'nvyfyn wir. E. M • 

66 M. II. 
Diolchwn bounydd am y fraiut, 
0 gael ymuno gydn'r Saint; 
0, Dduw, rho ncrth i fyn'd yn mlaeu, 
Ncs cyrhacdd Scion fawr a. m:in. 

'Hy'm yn <lystion fo<l angyliou 
Wcdi'u drtnfon i blith dynion, 
I olcuo'r hoi! drigolion; 
Ilalcliwia, ha!eliwiu. Amen. D. D. 

67 M. N. 
Tacr ydyw l(lllwnd Duw, 
Ar bawb o d<lyuol-ryw. 

1 ddod i'r wlcdd mac yn bar'toi; 
Danfona wcision Iu 
1 wahodd pawb i'"' dy, 

A phobloedd lnwer sy'n crynhoi: 
41 
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68, 69 IlTliXAU. 

Gcdy dynion gibnu gweigion, 
Gwcll danteithion sy'n eu bryd; 

Owclnnt, bellneh, mni rhy1v sothnch 
Sydd nr fwrddnu gwael y byd: 
'Nol cistedd yno cy'd, 

Am ymborth gwell macnt 'nnwr yn ffoi! 
w. r . 

68 1\f. N. 8, 7. 
H off gan natur yw galaru, 

Mawr yw tcimlud ceraint cu; 
Pnn hobryngir brawd i'r beddrod, 

Wylir- pwy i'w fcio sy? 
Gcllir wylo, ond g well cofio 

:Mai gwyn fyd y mcirw'n Nghrist-
Mni nmuldas yw gnlaru 

Ar ol un nu fydd yn drist! 
Ceisicd dynion rym duwioldeb, 

Grym a ~rehlw alar frwrdd
Grym n rodda sierwydd hyfryd, 

.Fori rh.vw ddydd i bnwb gyd-g"'vrdd : 
Dynn orchwyl gwell nag wylo 

1\ r olplant sy'n myn'd i dre', 
Gorehwyl drlwt.r pob un a'i gwnelo 

Ad ref fr Ull hyfryd le. • 
69 M. N. 12au. 

Er cymmnint yw'r curo sydd gyda pbob 
cnwacl, 

Ni raid i ni fli.no,-fel byo gwoaed i\'n 
Ccidwnd; 
41 

!IY:IIN.U l. 70, 71 

Goddetodd bob dirmyg, nc felly gwnMrn 
ninnau, 

A goddef yn ddiddig, fcl dnrfu 'dolo yntau. 

Dywedodd y byddni i ninnnu gael felly, 
Am hyny ymclrcc}•~•·n, nn roddwn ~ fyny, 
Ncs eyrhncdd i Sc10n, Jlc ca'r Smnt ym-

warccl, 
l>ryd ni ddnw gelyuion byth mwy i wncyd 

niwed. I. n. 

70 1\f. N. 7, 4. 

Wele, mor drlymunol yw 
Cariad brawdol ; 

Undcb nnwyl meibion Dn•v, 
Sy'n rhagorol : 

Arwydd yw cin boil yn Saini 
I'r Goruehaf; 

Canwn ninnnu am y frttint, 
Halcliwia. 

71 M. ~. 

Dcwch gyda mi; dc\vch gyda mi; . 
Chwi, seintiau Duw, dcwch gyda ma; 
Yr nmscr ddacth, a rnyn'd sy'n well. 
Lie dywed Duw, i wind sy'u mhcll; 
Na fOt>d in' nros yma'n hwy-
Mac'r dial mawr bob awr yn fwy : 
Dirmy..,ir ofl'ciriadaeth Duw! 
u ym~ nid yw'n tref i fyvr. 

u. 

, 



i:l ll \'Me.~ .u:. 

Dewch, codwn; ymn1th awn heb fraw, 
A chwiliwn nw ein gartrcf draw; 

Dewell gyda mi. • 

72 i\I. N. 
Y Duw uddoln ercill, 

Nid yw yn Dduw i mi, 
Ni fedd11 gorJT na rhanau, 

Ni ehlyw, ni welnyni; 
Ond y mac genyf' Dduw sydd fry, 
Sef Duw galluog, Duw sy'n gu, 

.A Duw sy'n rhoi dadguddiad,-
0, dync1'r Duw i mi I &c., &~. 

J>ou cghvys Lob R]Jostol, 
Nitl eglwys yw i mi, 

Mae fel rhyw long heb hwyliaU> 
Yn nofio ur y lli; 

~nd cglwys d'wysir is y nen 
Gan ddouddcg seren gylch ei pben 

.Ae cglwys dda ei sylfaen,- r 

0, dyna'm beglwys il &c., &~. 
Pob eglwys heb un prophwyd, 

Nid cglwys yw i mi, 
'Docs ganddi ben i'w harwain, 

1\lae'n gwyro ar bob tu; 
Ond cglwys nid o drefniad dyn, 
Yr hou osododd Duw ei hun, 

Scf eglwys n'r "nrwyddiou,•·-
0, dyua'm heglwys i! &c., &c. 
~~ 

)' gobaith fedd Cenedlocdd, 
Nid gobaith yw i mi, 

-·· ... 

lleb JTydd ne beb wybodaeth, 
Nid yw ond t'wyllwch du; 

Ond gobaith ddeil tra'r ddne'r a'r ncn, 
Ac un a wei tufcwn i'r lien, 

'Rhwn obaith sydd fel angor,-
0, dyua'm gobaitb i 1 &c., &c. 

Y nefocdd fyn sectarinid, 
Nid ncfocdd yw i mi, 

Mae hono'n rhy anhysbys, 
Mown gwagle rhywlc fry; 

Ond nefoe<ld a.r y ddnenr hon, 
Y gartref lie y sugnnis fron, 

Ncf olen, nef gwybodueth,-
0, dyna'm nefoedd i 1 &c., &c. 

Pob eglwys heb ymgnsgliad, 
Nid eglwys yw i mi, 

Ni wnclai yr Inchnwd"r 
Fyth arddcl un fel hi; 

Ond eglwys wedi'i gnlw macs 
O'r byd a'i drnddodiadnu en~, 

Ac eglwys cydgynnulliad,-
0, dyna'm hcglwys i! &c., &e. 

73 M. N. 

Yn iach! i bnwb yn a"·r; 
Gwna1vn forio'r cigion ma\\•r, 

:Mewn himcth llnwn am &lion Du'!l' . 
4.:> 
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73 UTUNAC, 

Can's gwoll yw myn'd i'r ,,.Jad 
llo'1rd ini gan ein Tad· 

Rhy hir, yn gnetb, y buo~ fy'"· 
])aeth in' ryddid, 'nol hir llinfyd, 

Gallvycl ni o Babel rna's; 
'Vrtlt yr a! wad, myu'cl yw'n bwriad-

1\[yn'd cr gwnetha'r gelyn cas: 
Ein Duw, o'i dclirf.'lwr ras, 

A.'u dwg ni'n glyd i'w Scion wiw. 

Yn iachl Brydeinig dir, 
Ein gart•·ef amscr bir, 

Mac gm·.tr~f gwcll o'n blacn yn awr; 
Caled., mg, 11 thrais, 
Sydd ym1~ yn barb nus, 

Ond gwynfyd hwnt i'r ccfnfor mawr. 
Pwy sy'n foddlon dod i Seion? 
. Llo o h<'yr ymwared yw 

Rhag y pliiau a'r gofidiau 
Ddnw i flino dynol-ryw; 
i'.Iuc'n ddiogel fan i fyw 

Pan fyddo'r ddrycin dros y llawr. 

GII'!H\WD hefyd ganu'u inch 
l'r Saint, dros enyd fach, 

Nes cnwn eu gweled oil yn nltref: 
Ein ffi1rwcl sydd yn bir 
l'r sawl sy'n jpradu'r gwir, 

Cnn's nid ynt hwy o deulu'r Kef. 
Awn dan ganu dros y weilgi, 

ITcb uu ofu dan eiu broo; 
4U 

UYliNAO. 74, 75 

Duw o'i fwyndcr wylia'o llcstcr 
Pan yn marchog nr y don; 
A'r Saint trwy'r ynys hon, 

F'o bcfyd dan ci ofhl Ef. 

74 1\L II. 
0 deuwch allan 'nawr, modd Duw, 
0 Babilon i Scion wiw ; 
Gwnewcb ddod ar frys o hon i hi, 
Mac'i phliiau mawr yn bongian fry. 

0 dcwch i Scion, bohl Ddnw·, 
l'ch cadw rhn.g y llicl yn fyw; 
Eich Dmv n'ch gcilw 'nawr mown pryd, 
0, blant, ymgcsglwch yno'n nghyd. • 

75 M. N. 8, 7, 4 • 

Arglwydd, galw i dy winllnn 
l<'wy o weision nt dy wnith. 

Mawr yw'r llafur syd<i i'w fcdi 
Yn yr addfcd feusydd maith; 

Mac yn dymmor 
Casglu'r gwenith oil i drcf. 

Rho i'th wcision ncrth dy Ysbryd, 
Rho gryman~u gloywon llym, 

Fe! y medont tfrwyth i'r Icsu, 
0 law'r diafol, er oi ryru; 

Gwrando, A.rglwydd, 
Pan y gwaeddwn am dy ncrth. 

41 
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i6, ii U\ lU.AL". 

76 :\I. N. 1 !au. 
l!'c wawriodd y boreu-fe dorodd y dydd, 
Ca'dd Joseph efengyl ddwg gacthlon yn 

rhychl; 
gor'chwylinctb y dyddiau diwcddnfagadd; 
Gan Icsu rnnc'n anwyl, cnn's cym'rodd ei 

!add. 1. n. 
77 M. C. 

l~wch i'r holl fyd, medd Iesu Grist; 
1 bob crcadur byw 

rrcgcthwch yr efcngyl hou 
nrwy wir ddylaowad ])u~v. 

A'r snwl a gt·cdo ynof tl, 
Gwnow<:Jt ei fcdyddio ef, 

Cauw~dig fydd yn nydd y farn, 
Drwy gredu gciriau'r ncf. 

A'r saw! ni cbred, condemuir ef 
Am beidio ccisio Duw· 

'U nrwyddion hyn a ganlyn bawb 
A grcd yn lcsu gwiw. 

CythrcuHaid bwriant o bob rhyw 
Sci rtf godant ymaitb mwy ' 

J .. Jcfnru a thafodau wnant ' 
}'el yr arweinir hwy. ' 

Ac nr .Y cleifion rho'nt ddwy law, 
Yn tach y gwncir. hcb boen 

0 hyn y maes, medd gciriau pur 
Y ~wir addfwynnf Ot>n. 

~s 

nnt~Au. 78, 79, sn 
Os yfant ddim fo'n fnrwol, ni 

Wna niwed iddynt hwy : 
Am hyny pwy na ufyddha, 

Reb aros mynyd mwy? t. n. 

78 M. N. 8, 7. 
Yr efengyl a ddadguddia 

lloll gyfinwnclcr Duw trwy ffydd, 
Pawb a'i credo ddaw tl'lvy fcclydd 

O'i gncthiwcd ffi(IWr yn rhydd; 
Yna cunt o ddawn yr Ysbrycl, 

ldd eu dysgu'n ffyrdd y net; 
Ncs o'r diwedd gnllont scfyll 

Yn ei bresennoldcb Ef. T. n. 
79 M. N. 7nu. 
Daetb yr nwr i fcibion Duw, 
Awr cu bnddugoliacth yw; 
T'wynodd gwawl yr hyfryd ddydd
Myrdd o'n rhwymnu ddaw yn rbydd. 

SO 1\I. N. 8au. 
Un yw'r ffordd i dir y by,vyd, 
Un yw'r ffordd i fcddu g\vynfyd; 
Dysgodd lesu Grist ei hunan, 
Mai efe yw'r drws i'r gorlou. 

J. T. 

Gwyliwch, ddynion ar cich camrau,
Ni roes Duw nmrywiollwybrau, 
Ond yo unig Jwybr union, 
Tua santaidd fynydd Scion. 

40 
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81 Dnt.'\Atl. 

Rhaid yw dod trn·y'r drws l'r deyrnas, 
Fcl y dysgwyd Nicodemus; 
:Felly 'nn.wr 'run fath yn union, 
Hhaid i'r sawl gfint fcddu Scion. 
IJwybr cui iawn ydy1v, cocliwch, 
Nid yw'n myncd fel y mynw·ch; 
G ware hac myuych gwych orch'mynion, 
Arwain Saint i fynydd Seion. 

P:m ro'ir gwyr i rcdeg gyrfa, 
liwy wnant gamu amy cynta.'-
Pawb am gyrhacdd ci wycn goron; 
Felly'r saw! gilnt feddu Scion. 

Llcw ac ych y gwcllt o. bornnt, 
Blnidd nc ocn a gyd·orwcddant) 
Hcb nmryson mcwn un galon, 
Yn holl sautaidd fynydd Scion. 
'l~wyf yo crfyn cacl tcyrnnsu 
Gyda Christ am fil o flwyddi, 
Yn mhlith tculu'r npostolion, 
A'r cyn·saiut, ar fynydd Scion. 
Yno bydd y saint mor ddcdwydd. 
Rhwng y ffigys.gocd a'r gwinwydd, 
Yn mwynhnu o addcwidion 
Tcyrnas Ddu1v ar fynydd Seion. J. w. 

81 M.C. 

Pan dclclo'r,Saint oll adre'n nghyd 
I Scion, hyfryd "'lad, 

to 

IIYMNA.I1. 

0 blitb gclynion sydd bob cam 
Yn gwncddi am eu gwncd; 

A dodo blith crliclinu blin, 
.A tbrechu'r gclyn cus, 

A'u boll fyddinocdcl o bob rhyw, 
Trwy rym cin Duw 1~'i ri•s ;-

Ceir yno glywcd sain J?Ob sant 
Yn eilio moliant mmth, 

82, 83 

l'r Iesu ar ci orscdd wen, 
'Nol cyrhacdd pen y uaith. J. w. 
82 M. N. 

Rhyw foroedd clidrni o gnrind sy'n Iesu, 
Wua'r byd lawen han, ond iclclynt ci gredu, 
Ac odifarhau am bob drwg a wnncthant; 
A chael eu bcdyddio fl bcdydd maddcuant: 
Tr1vy osod dwy law, cfmt ddcrbyn yr 

Ysbryd; 
"'el, dyma y cynllun cr achub yr holl-

fyd. I. R. 

83 M. N. 7, G. 
Fe 1vawriodd hyfryd foreu, 

Pan ddneth 'r cfcngyl hon, 
Gan nngcl o'r wlad ncfol, 

I barthau'r ddacar gron; 
Cyflwynwyd hi i Joseph, 

'R hwn oedd yn bropbwyd mawr, 
l'w thraethu i'r cencdlocdd, 

Cyn delo'r fnrn i lawr. M. I!. 
fl 
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84 llf. N. 12, ll. 

Ust! clY'vch air yr Arglwydd o'i sanfaidd 
brcswylfod, 

Gwrnndcwch ei leferydd yn ufydd yn 
awr; 

'rrwy'ch cla<ldu mewn dwfr, maddeuir eiclt 
pee bod, 

A disgyn yr Ysbryd, i'ch lloni, i lawr; 
Cowch hcfyd ddihnogfa r!Jag pHiau echrys

lou 
Sy'n dod ar anwnrinid a beilcbiou y byd, 

Am wrthod gwirioncdd gan Dduw a'i holl 
wcision-

Daw amser a wiria y geiriau i gyd. 

ltfengyl tangncfedd sydd yn ymddyscleirio 
Dros ft1ith cang foroedd a.lleoedd y llawr; 

Y faninr nrdderchog R. godwyd, mac'n 
chwiflo; 

Anvy<ld-nod Duw'r nefoedd sy'n gwa
hodd yn awr 

l Scion, wlad santaidd, i fod mewn hyfryd
\VCh 

Am fll o llynyddoedd, hob wawd nac un 
RCn; 

Yr Iesu fydd Frenin, teymasa mewn 
heddwcb, 

I Dduw bo'r gogoniant a.'r moliant. 
.Amen. J. w. ,,, 

lll'llNAV. 

85 M. N. 7, 6. 
Mor hyfryd yw cyfarfocl 

A brO<lyr yn gytun, 
Yn derbyn doninu'r Ysbrycl, 

ll'eld'wcdodd Mab y dyn: 

85, 86, Si' 

Y gweision sy'n wisgcdig 
A dwyfol Ysbryd Crist, 

A'r Saint dderbyniant trwyddynt 
Ddysgeidiaoth ncf i'w clust. "· J. 

86 r.·r. 11. 
:Pel dyddiau Noah, felly 'nawr; 

GwrAndcwch ar laiR Yl' Arglwydd 
Dduw, 

Gwahodd y mac dros lldaear lawr, 
'l'rwy euau'i wcision, ddynol ryw. 

'Rcfcngyl hon, c'l~ywedodll Crist, 
Bregethir :un et deyn1n~ cf, 

I'r holl genedloedd bydd yn cly~t, 
Cyn ail ddyfodiad Rrcniu nef. J. w. 

87 :'If. N. tl, 7. 
Pan yn cofio am fi\rwolnelh 

Ddaeth :\ bywyd yn ci II<', 
~a foed dagrau ar ein gruddian, 

Can's llnwenyd<l sy'n y no'; 
Oo yw'r lmra'n dweyd am dclryllio, 

Os gwna'r cwpa!1 ddon~os .gwn'd, 
Dengys geirinu Cn~t ~ ne1 tluor 

Sydd i fod "D uhr c1 Dud. 
i • . IJ 



I'wy gymmera yn nnnheJlwng-
0 elt(mau'r ordinbad? 

Pwy all fod l1eb garu'i frodyr, 
Os yw'n earu'r Icsn mad: 

l'wy tyn droi y fliol fcndith 
Yn tcllditbiol iddo'i bun? 

Coflwn gyfrnnogi'n onest, 
'No! gorchymyn Mab y llyn. 

88 l\I. N. 8, 7. 

Oouwclt l1oll drigoliou dacar, 
Ac i feclydd ulyddh~wch, 

Crcwcb ffydd ac edifelrwch, 
A maddeuant Duw a gewcb; 

Yua trwy arddodiad dwylaw, 
Chwi a gewch yr Ysbryd Gl:in, 

Hwn i fywyd a'ch ty"-ysa, 
Ac a'ch harwain yn y blaen. T. B. 

89 M. N. 7, f. 

Ca'r Saint am bob gorthrymder, 
Addfwynder cyn bo hir; 

M~Vynhant o addewidion 
]!:u Duw or Scion dir; 

Yr Arglwydd Dduw a"i bliiau 
Ddinystria Babel fawr, 

.A'r I esu mwyu deyruosa 
Dros wyncb dacar lawr. J. w. 
Jt 

11\U~A(.. 90, !)!, 92 

90 ;\f.II. 
Gwaith melys il\wn yw moli'r Ion, 
l'nry Ysbryd Duw, mew11 hyfryd don ; 
Gwnawn gnnu mtml i'n ncfol.Bcn, 
Tr:t cawn brcswylio is y nen. J. w. 

91 1\f. N. 8, 7, 4. 
Daeth cfengyl tcyrnns ncfocdd, 

l'ch g wahorld o Uabilon; 
Adsain mac y n mhlith ccn<!dlocdd, 

Ufyrldhowch i a! wad bon; 
Tua Scion, 

Mac yn gwahodd pawb i ddod. J. w. 
92 llf. s. 

Moliannus fyddo cin Dow 11l 
Am wranc!o'n cri n'n gwcrltli, 

Ac am adfcru etto 'nol 
Ysbrydol ddoninu ioi. 

Er i elynion crculon ens 
Lwyr ddifit'r urddns wcision, 

Tosturiodd Dnw wrth ddynol ryw, 
A chododd ail genndon. 

Er hyn i gyd, parhnu moc'r byd 
I wrthod golud gwcrthfn,vr, 

Gan wndu Duw, a tbrefn ei dl, 
A'u diystyru'n ddirfawr. 

03 Duw nid adeilada'r ty, 
Trwy ranu·r clouinu gwyrthiol, J 

(.~ 
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93, !14 UTllliJ.U, 

Ofer yu 'vir llafuria ncb, 
Er holl ddocthincb ddynol. ..&.. c. 
93 ?.1. II. 

Dy deyrnus di, cin nefol Dao.l, 
A lwyddo'u rhyfcdd yn mhob gwlad; 
Cynnydc.lu b'o fcl mynydd m<mr, 
Nes llanwo wyneb dacar lu.wr. 

0, bocd i gcnadwri'r nef, 
I ddryllio cnor pob din us grcf; 
Ac udcilruiLt tcyrnos Dcluw, 
A g wncyd y rbt~i sy'n farw'n fyw. T. r•. 

94 M. N. 8, 7. 
Bydd, 0 Arglwydu, gyda'th weision 

Sycld yn mhedwar cwr y byu, 
Cofia. am cu hymclrcchiaduu, 

Tra yn cynnyg trysor drud ; 
Agor di o'u hlacn bob drysau, 

Sydd yn nghau rhag dwyfol wir, 
A docd miloedd trwy en hymdrcch 

I dy eglwys cyn bo bir. 
Trwy dy allu a'th ddoctbineb, 

Arglwydd, nrwain hwynt o hyd, 
Bocd pob inith yo rhwydd i\v traetbu 

Pan yn son am bcrl ID•)r ddrud ; 
Casgler llnwcr o rai onest 

0 blith gau grefyddau·r byd, 
Fcl y dclo llu i Scion 

l'w ~ndithio oll yn ugh yd. • 
~ 

95 M. N. 8, 7. 

Llawer sydd yn gwrlhwyncbu 
'Rhyn ni wyddant po. beth y1v, 

Ninnau sydd yn gwir amddiOyn 
'Hhyn n. "·yddom sycld o Ddu1v. 

0, na cbnffai pawb adna.bod 
Pa beth ydynt yn y byd, 

Fe\ nn fycldont yn y diwcdd 
Yn cael pl'ofl'r dwyfollid. 

Gwir wybodaeth sytld yn wcrthfawr, 
Gwybod pwy sydcl ini'n Dad; 

Gwybod pa. fath ysbryd fccldwn
Ai cacthiwcd ncu t·yddhad? 

0, ymdrcched pn.wb nm fywyd, 
1 gael rhan yn lcsu Grist, 

Caelllnwcnydd trwy ci Ysbryd, 
Yn He gofld blinfyd t rist. J, ,., w. 

96 l\I. N. 8, 7, 4. 

Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd, 
Idd ein cynghor yma 'nawr, 

Fcl y calfom wir ddocthincb 
I ymdrin U.'th bcthau mawr; 

Oddiwrthyt 
Y dcrbyniwn bob rhyw n<'rth. 

0. cyfrnn:t bob gwybodncth 
I ely weision syclcl yn n~hyd, 

Fel rlcallont dy gyfrcithiau, 
A'u gweinycldu'n ddocth i gyd; 

~7 
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97, 98, 99 lll'l!N! C. 

Rho dy Ysbryd, 
Y na digon bydd i ni. 

9 7 .M. N. 8, 7. 
Arghvydd, 'madncl mac dy weision, 

Yn ddiolchgar amy frnint 
0 gael dod yn~hyd i drefnu 

'Rhyn a bcrthyn i dy Snint; 
Erfyn macnt, yn hncclrliant Icsu, 

Am ddocthincl) ln.wr o'r ncf, 
l!'el bo pob-pcth yn cydwcithio 

I helaetlm'i dcyrnns Ef. 

98 1\f. N. llnu. 

• 

0 Saint, dyrna. gysur-cacl dyfod yngbyd, 
1\Icwn oerlfa fcl yma o blith plant y byd; 
0 bydd"-n yo ffyddlawn, gan ganma.wl ein 

braint, 
.Am gael yr un grcfydd a ga'dd y cyn 

saint. 

E r maint yw gwrthryfel holl bleidwyr y 
byd, 

Yn enw cin linrglwydd fe'i concrwn i gyd, 
Yn wrol y brwydrwn trn. fyddom ni byw, 
Ac y.na cawn ddcrbyn cin gwobr gan 

Dduw. T. n . 

99 M.N. G,S. 
Yn mlaen, yn mlacn mi af, 

Er gwawd n dirmyg byd ; 
5S 

Aelh Je,u o fy mlaen, 
'l'r'"Y gn.nol hwn i gyd ; 

\he bancr ncf o'm blaen yn awr, 
Yn llaw·m 'l'ywysog cadarn mawr. 

Nirl Y~bryd Jlwfrllnu 
Yw Ysbryd pur ein Duw, 

Qorcllfygn. hwnw'r byd, 
'J'ystiolacth Iesu yw ; 

Yn nghanol rhwystrau ni lcsgf•
l,in tywys oil yn mlacn a wnn. 

Anrhydcdd Babel gl'rtb: 
Nid yw o wcrlll yn w1r. 

X a mwyniant pcchod mn.U
J>n,v arnynt ball cyn hir; 

:Ma. :vlfyd gyda phobl DJuw. 
'rn f~<'y o l'hv it,' f'cnaid, clyw. N. Dnt. 

tOO M. K. ;, s. 
Yn mhcn mnc'r Saint yn myned, 

Yn cnw Iesu mawr. 
Gan d<lryllio t<'yrnns Satan, 

A'i thynu'o llwyr i'r lla.wr; 
Mae'n hysbye fod y gelyn 

'Nnwr ar y maes fi.'i lu, 
Ond uid ocs achos ofni, 

l'ry'r goncwcst gyda ni. 
Gon hyny, nnwyl frodyr, 

Mil\niwn 'n11,wr yn hy, 
1)1\ngoRwn fo<J cin harfau 

Yn dod (l'r Il<>foedd fry; 

, 



101, 102 nntNAt". 

Dywedwn wrf1 bechadur 
. Pa bet~ raic iddo wneyd, 

Ref cacl 01 ncwydd eui, 
Fe! yr ocdu Crist yn dweyd. 1'. n. 

101 M". N. 7, 6. 

Clodfornf fy Nhad nefol, 
Am yr efengyl wiw 

A rydd i bawb wybodacth, 
'l'rwy ddoniau Ysbryd Du,v· 

'Docs acltos ofni mwyach ' 
Nad ym ni'n eiddo Ef, 

Cnn's mcddwn y wir grefydd, 
.Fel dacth i Jaw-r o'r ncf. 

Am hyny byddwn ffyddlawn, 
Heb ofni unrhyw haint, 

Cofleidiwn y ffydd houo 
A rodd\'<'yd gynt i'r saint, 

l~cl bo'm yn mhob amgylchiad 
Yn gwcddio ar cin Tad, 

Yr hwn o hyd a'n g1nendy 
Yn enw'r Ics:1 mad. T. B . 

102 M. N. 8, i. 
Fe ddaw ~fichnel yr archangel, 

Cyn bo hir ii chadwyn gref, 
Rllwyma Satan fil o flwyddi, 

Trwy awdurdod fawr o'r nef · 
Wedi hyny fe dda-w'r Iesu, ' 

I deyrna•u gyda'i ~aiut, 
(lQ 

11\'.UNAI". 103, 1 0~ 

Daw i'w deml mown gogoniant 
Bydd ei gwmni'n rbyfedd fmint. ». J. 

103 M. C. 
Ni chwympa cariad ymnith byth, 

Ond saif mown bod o hy<l ; 
Cyd-ocsa ii'n tmgwyddol Dad, 

Can's cariad yw i gyd. 
Gcill prophwydoliact.h bciclio'n llwyr, 

'l'nfodnu fyn'd yn fud, 
A'r hyu o ran ddiOnnu oil, 

Ond carit1d snif o hyd. 
Daw'r hyn sydd bcrffi1ith oil i fod, 

Pan ddarlfo'r hyn o ran ; 
Ond yn lle cariad bythol ncf, 

Ni tbnrdd dim Moll luu. 
Y carind hwn, mor wcrUtft~wr yw

Mor fytbol ci bnrlwl! 
Rhown cin cnlonau oil i Dduw, 

l'w llanw o hono'n rhnd. • 

104 M. N. 7, G. 
0, Scion, pan fcddyliwyf 

Am dy gyffininu di, 
Rhyw blcscr sydd yn lloni, 

A llcnwi 'nghnlon i; 
Ond etto, mcwn cacthiwccl 

Wyf ymo. nos a dydd, 
Yn nghnnol fy ngclynion, 

IIcb nllu rhodio'n rhy<ld. 
Gl 
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105, 106 IfnJNJ.U, 

Ond henfl'ycb fyth i'r boreu, 
Pnn o'm cnd,vyn:m dwg 

Yr Arglwydd fi i Seion, 
Ubng pob gelynion drwg; 

Cuf yno, gwn, deyrnnsu 
Droe fll o fiwyddi llnwn, 

A byw' yn ng1vvddfod Iesu, 
A'm 11rynodd un prydnlnvn. 

105 M.D. D. 

Yn Scion bydd y Saint 
Yn meddu braint a bri, 

Cacl cyd-deyrnnsu gyda'u Pen, 
Yn llnwcn cfo'r llu 
])ros ffl o fiwyddi t~aitb 
Yn dehyg idd eu Duw, ' 

Yn cyd-fwynhnu y ddedwydd fro, 
0, na bncm yno'n byw. 

106 1\L N. 7, 6. 

Cnwn ddechreu oedfa newydd, 
Er rhoddi maw! i Dduw 

Am werthfnwr ciriau'r by;yd 
I b3wb.o ddyr.ol ryw; 

0, gweddtwn oil yn ddiwyd 
A ft'yddiog bob rbyw awr 

J. :R. 

Am iddo roi ei Ysbryd ' 
I'n llenwi ar y llawr. J, D. ''· 
D2 

IOi, lOR 

107 M. D. 
Clodforwn Dduw bob un, 
Mc1vn hotr soninrus gun ; 

Teilyngn'n clodydd 'naw•· yn fwy 
Nng unrhyw dro o'r blaou. 

Gofnlodd hyd yn hyn 
Am dnnom fcl oi blnnt; 

Ed~ychodd fod ci engyl glu n 
Yn cndw'r drwg i bant. 

Bu tcmlnsiynnu'r byd 
Yn cynnyg Jawor gwnith; 

One] rhoddodd Duw ei YMht·yd Gltm, 
I'n cndw gyd:t'i wnith. 

0, Ddnw, derhyni;l'n mawl 
Yn gymmernclwy fry, 

A'tb ofnl tadol fo'n p3rhau 
Yr un tung ntom ni. 

108 M. rr. 
• 

Ymnertlnvn ynot ti, cin Duw, 
Trwy bob rhy\v rwystrau, tra t'o'm byw; 
Dy gymhorth dyro in' o hyd, 
l:r mwyn <>gluro'th nir i'r byd. 

Dy air adt'erni~t in,' 0 Dnd, 
A bwn bregcthir 'nawr yn rbad; 
Gcill pnwb n fcddn gnlon friw, 
'.f'rv'v fc<h·dd, ddod i dcvrnas Ddu,v. . . . ~ 

I 



IO!l, 110 

'Nol hyn, er ncrth i fyn'd yn mlaen, 
Ccir cymhorth trwy yr Ysbryd Gliin; 
Golcuni hwn n'n tj"\vys dmw 
I fynydd &ion maes o law. T. r,r" 

109 M. N . G, 8. 

Mac'r borcu'n agosim, 
l.'tlll ddclo Icsu lawr; 

Ffyddloninid y pryd hwn, 
.Bu gwobr fyd<l yn fawr; 

Yn Scion bydd cnrtrcfle'r saint, 
A'n Drcnin gcidw ff'wrdd bob haint. 

Er myn'd trwy rwystrnu ma,vr, 
Qelynion o bob tu, 

Cawn fuddugoliactb fawr 
Ar yr holl nrfog lu; 

'l'rwy g1od nc ungblod 'mlaen yr awn, 
Tu draw yn Scion concwest gawn. T. LL. 

110 !If. B. 

Dneth Iesu Grist o'r nef 
I wisgo corff' o gnnwd; 

Bu farw'n ddiddig yn cin lle
Ein Brcnin yw n'n Brawd. 

'Na\\·r canlyn Iesu cu, 
A ddylcm drwy ein hoes; 

nu forw'n wirion drosom ni
Acth"dan y lymnflocs. 

Cl 

111, 112 

Dyoddt'fodd bocn n gwnwd, 
Er achub euog ddyn; 

Pob rhinwedd ynddo ef a gawd
Bu'n ostyngcdig un. 

Ei wnith orphcnodd Ef; 
Mnc'r ffordd yn nwr yo rhydd 

1 ninnnu dcithio llwybrnu'r ncf, 
At deulu gwlnd y clydd. c · w. 

Ill M. II. 

Dy Ysbryd di, 0 Arglwydd muwr, 
Yn dywnlltcdig ro i lnwr 
Ar bnwb sydd yn yr octlfa hon; 
Dy gnriad pur a'n gwm\ yn lion. 

Ymglymwn yn dy gnriad di, 
Ncs cyrhncdd trwy bob rbwystrau sy, 
l'r wind llc nad ocs cur na phocn, 
1 boll ganlynwyr 'r addfwyn Ocn. T. LL. 

112 l\1. N. 7, G. 

Yn awr mac Duw yn gnhv 
Ar frys i ufyddhnu, 

I gredu yn yr l csu, . 
A gadacl trwrdd bob ba1; 

Cymmcrwcl.' cich bcdy~ldio 
Gan wciston Iesu Gnst, 

Nac oedwch mwy i'r nlwnd
Pa les yw bod yn drist? 

~ 
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113, II' llYlllUrr. 

A thrwy :\rddodiad dwylaw 
Cyfrann i bob rhni 

Hhyw duawn o'i uefol Ysbryd, 
Gwna hwn cich llwyr ryddhau 

Oddiwrth bob rhyw ofidiau 
Yn awr sy'nllcnwi'ch bron; 

0, ddynion, pa'm yr ocdwch? 
Uwucwch ddod yr oodfa hon. T. x.r .. 

113 111. n. 
l•:tlrychwn nx yr Oeu 
Yn gudd o .:!any lli; 

Ac wclc cf yn dod i'r li'm, 
Gan dc.ly8gu'r ffordd i ni. 
Mor o~tyugctlig mac 
l'r gciriau dd'wed ei Dad! 

ANh gydng Joan law1• i'r clwr, 
1~d un ocdd am lanhad. 
Yr Ysbryd ddisgyn 'nawr 
At• ben cin Crist yn ginn, 

l'y'n arwyc.ld na ddaw lawr ar ncb
1 

::>ydd hcb ci lwyr l:mhnu. • 
114 l\I. s. 

.Ffydd hob _w_cithredocdd marw yw, 
l\Icdd gcmau y Dmv geirwir; 

Tleb roi ufydd-dod (nid mewn rhitb) 
Pechadur bytb hi chcdwir. ' 

Rhaid dy fedyddio yn y dwr, 
. \ 'th Clli'n siwr o hono; 

II{> 

ICYIINA.If. 1151 1 Lf. 

A. rhaid i~' ddorbyn 'r Ysbryd Gliin, 
Yn ddyddan, i'th eanteiddio. 

A'r Ysbryd bwn a'th dywys di, 
A'lh nrwuin i'r gwirioncdd, 

l!'el gelli fod yn gall wrth fy1v, 
A dod i Dduw'u ctifcdtl. 

Ac hefyd dy adllasu wna 
'Gwrdd Icsu a'i angylion, 

A chael yr etifcddiaeth fydd 
l'r Saint ar fyuydd Scion. 

A tbi gai 1~ynfyd mawr d idrai, 
Os gwnt\i barhau yn ffyddlon; 

Cei gwmni Icsu Grist o hyd, 
Ac hcfyd ci augylion. G. w-. 

115 1\1. N. 8, 7. 
Arglwyd<:', nertha tli dy wci.;io n 

Sydd yn sefyll ym~ 'nawr 
I bregcthu 'dtyn a bcrthyn 

I dy deyrnas ar y llawt·; 
Dyro iddynt nerth dy Ysbry<l, 

Fel y gallont draethu'n hy, 
Gyda dangos i bccbadur 

l\Iai oo ffordd i'w gad w sy. r. u . 

116 M. N. 8, 8, G. 
Yn llwyr dinystrir Babilon, 
Er cywmnint rbwyeg ac ymJl'rosl bon, 

Chwalir ei l!l\lriau mawr i 
61 
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lli 

l'r dialodd-for syrtbio wna, 
l'an fyddo boll phiolau'i phla 

Yn cael eu tywallt lawr. 

Oud diolch i'n tragwyddol Dad, 
Sy'n galw trwy'r efengyl iad, 

Fy mhobl, allan dewch 
O'i chnnol, fel na byddoch cbwi 
Gyfntnog o'i boll bliiau hl,

Owlau ddiogel hefyd gcwch. 

Ond yt· holl ddynion cyndyn cas, 
Sy'n gwrthod dod o honi maes, 

Ddyfcthir yn ei bnint; 
Ond cnitf yr ufydd fyned trwy, 
A'r lcsu'n l!"'ronin arnynt mwy, 

Yn Scion gyda'i saint. 

1'clynau euraidd gaiff y saint, 
0 fcwn i'r ncfol wlad ddi-haint) 

Dros fyth i gauu maw!, 
Lie na bydd nos o fewn y wlad, 
Ond canol dydd o fyth barbad ; 

0 hyfryd, hyfryd Wli.\VJ. D. D. 

117 .M. :N. llau. 

1tel t:in sydd yn llosgi mac Y sbryd ein 
Duw; 

Jtc'i teimlir ef yma, un nerthol iawn Y'V; 
Llcfaru mcwn icithocdd dyeitbr y mae, 
A rhoi cyfleithadau cr lies i bob rhai. 

OIJ 

llS, 119 

Uadgud<lia dtlirgclwch pob <lrwg a phob da, 
Ac cr cin cyauro, propbwydo a wna; 
~fne'n llrmw cin tcmlau, mno'n gryfder i 

fy,v, 
A ·icrwydd a rodda i anwyl blant Dmv. • 

116 M. N. 8, 7, 4. 
IIolf yw· co flo am farwolt1cLh, 

Pan mRe bywyd wcdi 'i gael; 
Tnvy cxldefaint dirfawr Icsu, 

Cawsom lu o roddion hncl; 
Yn y SWJlCr, 

Cofiwn bawl> mn Icsu Grist. 
Tray bo'm yn cyfmnogi 

O'r elfcnau sanL:tillu hyn, 
Doed i'n cof hoff <'irinu'u Cci<lwad, 

Set' y daw ar gwmwl gwyn; 
(), dysgwyliwn 

Am yr hyfryd ddydd a ddaw. 

119 ~r. s. 
Duw a osododd yo ci dj· 

Brophwydi, :tpostolion, 
Ac efengylwyr rhoc;; wrth raid, 

Bngciliaiclac athrawon. 
Gwnant hwy bcrfl'dthio'r ~nint i wnitlt 

Y weinidog:u-th •riwlwy~; 
Ae eu gosoJiacl hcfyu sy 

Er ndeih\(\u'r t'glwy~,-
t eo 
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120, 121 Il"''MI\'AtJ. 

Uyd onl chwrddwn oll 'run dydd 
Mown undeb ffydd ac ysbryd, 

At fcsur oed ein Icsu miid, 
Yn Scion, gwlnd y gwynfyd. 1. n . 
120 M. N. 8, 7. 

Arghvydd, edrych ar cin cynghor, 
Edrych nrno yn dy ras, 

l!'cl bo hell gyfreithinu'th deyrnns 
Yn cael ou hegluro rna's; 

Rho dy Ysbryd yn neillduol, 
Mac oi eisieu n.rnom oil, 

Jt'el y by<ldom yma'n trefim 
'R moddion goren rhag pob coli. 
121 M. N. 

Hcntrych i'r dydd, y dydd y dneth 
Yr angel ii'r efengyl, 

Yr angel welodd Ionn fry 
Yn hcdcg trwy y nef yn hy, 

I draetbu'r newydd nnwyl. 
I cfcngylu i'r boll fyd 

Y nowydd gwcrthfa.wr hyfryd ; 
Cencdlocdd pdl, caitr rbni'n i gyd 
Y ncwydd am Iachawdwr byd, 

Yn dyfod i deyrnnsu. 
Cnitr India, Atrric, Asia fawr,

Pob talacth dan y nefoedd; 
Clint glywcd san am Galfari, 
A'r nberth dnlwyd arni hi, 

rn hachub ni, y bobloedd. 
70 

llnlliAU. 

Clodforll'll am yr hyfryd snin, 
Scf sain cfengyl Iesu; 

Baucrnu bon yn chwifto bo, 
A'i hadsain hcfyd trwy bob bro, 

Ncs cael o'r Saint dcyrnasu. 

121 

Can's dacth yr ocs, yr ocs y l>ydd 
rr Seintiau gaol tcyrnasu; 

Ac hcfyd, aitf teyrmtsooc!c~ byd 
Yn eiddo'ullargl wydd 111 1 gyd,

Cawn gydng of dcyronsu. 

J:u fyr cnwn wclcd Mab y dyn, 
.Ar gwmwl gwyn yn dyfod, 

:M:c"·n rhwysg a mawrcdd ncfol, gwiw, 
.A chychg ef boll fcibion Duw,-

A'r byw unt i'w gyfarfod. 

Ac yna'r Jlo, a chcnnw'r How, 
Mewn porfa dew gorwcdi'nnt; 

Ni ddrygant ac ni ddifant mwy, 
Can's Ysbryd Duw fydd nrnynt hwy, 

.A phoen nn chh,.y' ni 11hrofnnt. 

Gwyn fyd y Saint, bydd mawrcu braint) 
Pan fydd yr haint yn dyfod; 

Teyrnasrmt h'"Y nr ddacar lawr, 
.Ac nruynt hwy bydd ncfol .wawr,

Cilnt wel'd yn awr eu Prao<l. 

Pwy pwy yn awr na fydd yn Saint? 
~~~r fawr fydd braint y teulu, 

71 
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127 IIYliNA U. 

Yn llcnwl cln calonau 
Am wol'd y borcu wawr 

l'nn gawn ni rodio'n rhyddion 
Yn Scion gyda'r Saint, 

.Ac hcfyd gyd-deyrnasu 
A 'u l esu-mawr cin braint. 

Ein Tad, 0 dwg ni adrcf. 
Bin taor ddymuniad Y~''• 

0 gyl"haodd pob gclynion, 
1 Scion fad i fyw, 

Llo cawn ni ogoncddu 
Ein l csu grasol cu 

'Rhwn roes oi hun y~1 brydferth 
Yn n.borth drosom ni. 1. R. 

127 M. N. 8, 4. 

Nid ocs ymn ond gorthrymder 
Tra fyddom byw, ' 

Cnwn cyn hir drag'wyddol blcser 
Yn Scion wiw; ' 

Ctl\\'ll gwmpcini hcirdd augylion 
l'utriarchiahl, npostolion, ' 
A'r propbwydi, a'r duwioliou 

Yn Scion wiw. ' 

l 'wy gruff wisgo cu coronau, 
Yn Seion wiw? 

Ncb yn wir oncl tryddlawn sciotiau 
Yn Scion wiw· ' 

14 • 

unuu.u. 

Er caclymu cin dirmygu, 
Ni gnwn yno'n gogoneddu, 
A theyrnasu gyda'n Iesu, 

Yn &ion whv. 

128 1\1. s. 

128, 129, uo 

1.)( • 

Dwy law y diwyd wncir yn fms, 
Derbynia t•fts y Drouin, 

l'w nerthu i fynod yn y blaoo, 
Er S11tan a'i holl fyddin. 

Caiff fyo'd cyn lur i Scion wiw, 
I fyw dros fll o fiwyddi, 

A cbyd-dcyrnasu gyda'r saint, 
Mawr fydd eu braiot bryd hyny. J, It. 

129 M. N. 8, 7. 
Arglwyddl ctto y dymunwn 

Gael o't 1 Ysbryd o.rnom ni, 
Fe! y gallom oil wcithrcdu 

'Rhyn fo 'nol dy 'wyllys di ; 
Dyro ef yn Ysbryd dcall, 

Idd ein tywys yo dy wnith, 
F el y gallom yo ctreithiol 

I ryddhau n rhwymo'n gacth. T. n. 

130 M. C. D. 
Gwranda.wcd hoU drigolion byd, 

Mae'o bryd i barotOi, 
I gcisio rhan yo oghrcfytld Crist, 

A rhag yr ntlwydd troi, 

I 



!31, 1a2 Ill.\IX A tT. 

Cyn dulo :ll' gymylau'r uef 
l farnu dynol·ryw, 

.A'i hull ungylion ,::ydng ef; 
0, byddwch ynddo (yw. 

131 M. N. 7, G. 

0, Arglwydd, clyro iui 
J)y n llu i fJ n'u yn mlaon, 

l•'cl~ttlllom uy was'uaethu 
A'th foli oll 11r dan ' 

Yr hwu wyt Dad trugarog. 
Un cnwog yn mhob man, 

Yn,barod a!th gynnorthwy, 
Y n wast:l<l i'r rhui gwan. 

Ond iui ,::ncl dy Ysbryd, 
, Yn hylryd awn o hyd, 

I::r gwncthu.' holllu' r faooddu 
, A ditlitith blnut y byd; • 

(;yrhacddwn yn v diwedd 
Mc1• n ll:1wn orfolcdd Uou 

1 santaidd fynydd Scion ' 
I foli gcr dy fron. ' 

132 h1. N. llau. 

J. ll:. 

J. :It; 

Hofl' scintiau y dyddiau diweddaf a fydJ 
Yn Scion yn scinio hosanna rhyw ddydd ' 
~ foliant i'r Icsu, cu l>rynwr a.'u Pen ' 
l~hwn ~'dtl ci grocshoclio rhwug da~ar " 

~~gn. :t. R. 

11\lll\ . .U.. 13S-136 

133 !If. H. 
'Mi wn y daw ein Crist rb:r,w bryd, 
Un waith yn rbngor lawr 1 n byd; 
A'r 1\ygaid hyu n1i wn a wN 
Y Barnwr cytlawo, pan y del. 
Yn yr ocs bon, oin lcsu sydcl 
Yn rhoi cladguddinu nos a clydd, 
y daw 'nol ci nduowid grof, 
A'i boll nngyliou gydag of. 1. 11. 

134 M. C. 
Y rloniau ncfol, Arglwydd da, 

Cyfrana ym:1 'nr1wr, 
Fe! bvddom ui, dy nnwyl bl:lnt, 

Me\,·u mwyuiont f~ch a mawr. 1. R. 

135 :M. N. lOm1. 
Y garcg fach a wclodd Daniel, syd_d 
Yn myncd 'm~wr yn fwy o ddydd 1 ddydd; 
Yn fuan hon a ii fcl myuydd mn":r• 
A dryllia nr ci bynt holl ddclwau r llnwr. 
Yn devrnas helaeth bydd o ior i for, 
A'i deilinid lywollrncthir gan ):r l~r; 
).' n fythol sa if' nc nis gorchfyg•r lu, 
Cao'b g1n-tbryfdwyr roir mcwn pydcw du. . 

136 i\1. N. G,-1. 
Edrychaf 'mlacu o hyd, 
Mcwn blin draffcrthuF fyll, 

I Scion gu, 



Lie mao lm' rocsaw gwiw 
I ddyfod gan fy Nuw · ' 
Caf yno hir gyd-fy1v,' 

Yn mysg y llu. 

Dros byth cnf foli'r Oen 
Fu nr y groes mc~rn poe~ 

Ac ingder du; ' 
Bydd e~ yn Frcnin gwiw, 
Yn mhhth y nofol ryw; 
Caf gnnu, "Tcilwng y1v 

Ein Ilnrglwydd ni." • 

137 M. N. 8, 8, G. 

Yn inch, yu inch! gyfoillion cu 
A'r boll bcrth'nasau ini sy, ' 

Gwnawn fyn'd i Seion draw 
I blith y scintiau siriol wedd ' 
Lie cawn ni drigo'n un me~r~ hedd 

O_gyrhacdd trais a bmw. ' 

Yn iacb, yn inch! i'r ynys bon 
A'i holl blcserau gwa.., o'r bro~· 

Gadawn hwy'n llwyr yn awr; 
Hoff tirio'n mlaen i'r ddedwydd wind 
Row'd mown nddcwid gan ein Tad ' 

Lie mao bcndithion mawr. ' 

Os cawn ystormydcl ar· cin taith 
G1vna. Duw yn rhwydd fcistroli •i wnlth 

Ond ccisio'n cnw Crist; 
18 

UY.\JN4.U. 138, \ 39 

y gwynt ddystawa wrtb ci arch, 
A"r tonnu gluda'n fwyn cin hnrch, 

Fel na fydd neb yn drist. • 
138 M.S. 

Yn adrodd geiriau wyf o hyd, 
Ond pa ryw bryd 'rwy'n gweddio? 

Ncu, a yw llef fy nghalon fan, 
Fy ngeiriau'n cyfarwyddo? 

Yn ofer bydd fy nghwyn a'm cri, 
Os angben ni wnaf cleimlaw

Os nnd o deimlad cisieu bydd 
Fy ng1veddiau 'gyd yn dcilliaiV. 

Y u gystnl gnllaf blygu'm gli n 
1 ciluu i'w addoli, 

A cbynnyg g"l"eddi i'r Duw byw, 
llob uamyn geiriau ynddi. 

Duw dysg beth yw fy rhaicl hcb feth, 
A 'clysg pa beth im' wcddio; 

Nu 5<1 im' bytl• ymbilio'th ras, 
llcb i mi addas deimlo. 

139 M. N. s, 8, 6. 
:Fe gnwn, fe gawn f~~diannu. ~wlad, 
Na ddichon gelyn n 1 boll frnd, 

]~in blino byth yn bwy; 
Yn mhlitb y saint ac engyl ncf, 
Yn canu moliant icldo Ef 

Am rinwedd Crist a'i glwy'. 
fQ 

I 



140 lil'lOrA11. 

Cawn gann'n iach i lhbilon 
A'i boll wageddau flol o'r b;on 

'Nol myn\1 i Scion glyd; ' 
A bythol fyw mewn citbaf bedd 
Oan gadw'n unfryd hyfryd wledd 

A r f1vrdd eiu Duw o hyd. ' 

140 ::u. c. 
Fcl hyn dy1rcdodcl Llywydd ncn 

" Dihun, fy nghlcddyf llym · ' 
Dihuo, fy llid, a tharo'r dyn, ' 

Yr h"•n sydd gyfaill im'." 

Dialcdd a dderbyniai'r arch, 
Ac arfog hcdai lawr·-

Yr lesu'n ufydc.lbau i\;. Dad 
A marw mcwn ingdcr ma;,.r. 

Ond, 0! 'r docthincb mawr a'r gras 
Sy'n nglyn a dial 'nstwr · 

Efo yn marw i'n Clldw'n r;·w 
A chodi o I web y llawr. ' 

:M:or. ddwyfol Y'" y Brcnin hwn! 
E1 !add a gym'rai gncl 

Fe! gallai roi ci fywyd tf~ndd 
A'i gym'ryd 'nol heb tfael. ' 

Dydd fyw, 0 Dduw! Jlywydda'n beu· 
Pob ccncdl caned 'uiLwr ' 

A'r cngyl seinicnt glodydd per 
Idd eio Gwarcdwr ma1vr 

10 • • 

• J 

Rtli.S.U', 

141 M. N. 6, z. 
Cyduned engyl oef, 

A scintiau nr y llawr, 
Mcwn can o uchcllcf 

0 glod i'r .Arglwyau mawr, 
Ncs dadsain trwy ororau'r nco, 
Ag uchcl floedd, mai Ef sy'n ben. 

142 1\I. N. 2, 8. 

Daw, daw·, 

• 

Y clydd anferthol maes o la1v, 
Pob llwchyn gwael i'r frawdle ddaw; 
Bydd rbai mcwn brnw ac ingder du, 
A rhai mcwn bri, yn lion cu gwedd, 
0 fiaen y sedd, yn dclirfuwr lu. 

Gwae, gwael 
Bryd hyn a. fydd i'r euog rai; 
Dim modd ni fydd i guddio'u bai, 
Ond gwnant dristim o flacn eu D111v, 
Pan dd'wed i'w clyw, Ewcb chwi i'r tan, 
Am wrthotl Un a'cb cadwai'n (yw. 

Lion, lion, 
A fydd anwyliRid Crist o'r bron, 
Llnwcnydd ncfol lciuw'r fron; 
Mcwn hedd hwy elwir at eu Tad, 
I fccldu gwlnd lle nad ocs poco, 
Byth gyda'r Ocn, mcwn llawn fwynbacl.• 

Ill 



143, 144, 145 UYloiNAU. 

143 M. N. a, 7. 

l!'o'n gwrandcwir gan yr Arglwydcl, 
Pan dderchafwn fry cin llef, 

Os mewn ffydd y bydd ein gwcddi, 
A chan gredu T'wysog ncf; 

Fo addnwodd i bwy bynag 
A won geisio gan y Tad, 

Yn ei onw gogonoddus, 
Y gwna roddi iddo'n rhnd. • 

144 M. n. D. 
Ein breintiau ma1vr, mawrhawn bob un 
Ac hyfryd ganwu yn gytun · ' 
Mao'u 'l'ad yn Arglwydd ncfa llawr 
A pbcrthyn in' Eiriolwr mawr ' 
•rrwy'r hwn, wrth ofyn, cawn yn r had 
Fcndithion gan cin Nefol Dad. ' 
i\Iawrhawn cin brcintiau mawr bob un 
Gan ganu'n byfryd a cbytun. • ' 

145 ~f. N. a, 7, 4. 
Arglwydd, nnfon y Dyddanydd, 

At dy blnnt sydd yma.'n nghyd; 
Dysgwyl macnt yn enw'r Iosu 

Ei gymdeithas boffi gyd; ' 
Arglwydd, coOn, 

Mown trugnrcdd am dy saint. 
Agor o ffcncstri'r nefoodd, 

Edrych wncred at· dy hi ant· 
8'l ' 

j 

DYMNAO. 146, 14i 

Gwelcd rhngor o'tb ogonlant, 
Y1v yr oil o'n bryd_n'n chwant; 

Er mwyn Iosu, 
Na wrthoda wranuo'n cri. 

146 M'. N. 6, 4. 

Am y ml\vyddion dn, 
Fy cnaid, llMvonhn 

Eu dod i'th glyw : 
Dymuna mwy o hyd 
I bnwb sydcl yn y bye I, 
Gael rhan o'r trysor llrud, 

Sy'n rhacl g:m Ddu11'. 
0 gweddia aml wa.ith 
Am weithwyr at y gwnHh 

0 hau yr had; 
Os bycld it' wnayd dy ran, 
Duw wrondy yn y man, 
A chynnyrch gwyd i'r li\n, 

0 fewn pob gwlad. 

147 M. N. llau. 

Pa beth yw'r arwyddion sydd fry uwch 
eiu pen? 

Pa.'m ddua yr haul wen yn cntrych y ncn? 
Paham y tywylla y lleund a'r ser? 
Pabnm yr ymysgwyd clfennu ein N~r? 
Pa.n welom fllgysbren yn deilio yo bmf, 
Fe wyddom ruai ngos yw tymmor yr haf; 

'>3 
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147 lTYMNAU. 

Efelly, pnn wolom arwycldion y ncf, 
Gwybyddwn mai agos i ddyfod y1v lli'. 
Er cymmnint y nod au a wclir brycl hyn 
'Y daw yr Jachawdwr ar gwmwl ma;r 

gwyn, 
Fcl 'rocdd cyn y diluw-difeddwl pob un 
Efelly bydd hefyd cyn dM• Mob y dyn. ' 

Y!l ofer i lnwcr y nodnb. a fydd, 
N1 fyddant ,rn deall1_1~ni agos yw'1· <lydd; 
Yn oodau 111 fyddant 1 r rl1ai'n er en maint 
Ood byddunt yn ddigon o arwydd i'r Saint: 

Pabethyw'rsain udgorn nswnia morf:,wr! 
Ust! dyfod mae'r Iesu! Och! gwac ni yn 

awr/ 
Pa lc yr ymguddiwn ?-un cyunyg ni 

lwydd I 
0, Ryrthied y bryniau i'n cuddio o'i 1vydd 1 

Y ddysclnor orymdaith sy'n tramwy trwy'r 
nen; 

Yr cngyla'r 8Cintiuu sy'n canlyn y Pen: 
Y cwmwl a wisga ogooiant di-ail 
Can 's aruo yn marc hog mae Add~ yr Ail. 

Nid yn y diffi1ethwch nn'r 'stafcll y mae 
Ond fry, 1~cgys lllolltcn, yn ngolwg p;b 

rh:u; 
Nid mwy y <lndleuir nad felly y daw 
Cnn's llenwir pob mymi'CS a Ricrwydd 1\ 

braw, 
b4 

148, I.J.9 

Owl wcle ffiam danllyd yn yegwyd i lawr; 
Dialir yr an"ir sy'n bod ar y llawr ! 
Peidiae11nt 5. derbyn cfengyl Mab Duw, 
A chyfiMvn yn ddiau eu dinyatr yw. 
Yn awr yn gasgledig mae'r saint bob yrun, 
A chyda eu Brenin maent oil yn gytun ; 
Teyrnss:mt am 111 o fiynyddoedd, a byth, 
Heb clyn i'w blino, na phoon yn cu plitb. • 

148 M. N. 8, 7. 
llyfryd ydyw hun y gweithi.wr, 

IIyfryd gorphwys nr ol ta1th, 
IIyfryd cael rhyw beth o'r diwodd, 

Wedi methu lawer gwaith; 
Ond mwy hyfryd yw'r wlad dde<lwydtl, 

Sydd yn aros pobl Dduw, 
A:t ol crwydro mcwn anial wch, 

Yn mhlith drcigiau ami ryw. 

149 M:. N. 
'l'yr'd, Ysbryd Glfm, tyr'd lawr i'r ocdfa hon, 
Tyr'd,Ysbryd Gliln, gwna fynwcs p:1.wb yn 

lion. 
Addawwyd gan Eneinniog Dow 

I roi'r l>yddanydd cu; 
Ein Ncfol Dad, 

0 danfon cf 'naw1· i ni. 
Mac yn arweiuydd i ni oll, 

Mae'n gysur in' wrth fyw; 
:Mao'n dwyn tystiolacth dan ein bron, 

Eiu bod yn blant i Dduw. 
G ~$ 



T50, t51 nnuuu. 

Ysbryd Duw, brofasom cyn yo awr · 
Ysbryd Duw, ddysgwyliwn ctto i lawr. 

Mae'n dyfod gyda gwresog dan, 
Mac'n traethu petlJau mawr; 

0 rusol Dduw, derbynia'm ciln, 
A d:mfon ef yn mvr. • 

150 lf. N. 
Mor hyfryd yw, cymdcitbas hoff y Saint; 
Mor hyfryd yw, cacl mcddu'r cyfryw (raint. 

Cacl mcddu cwmni'r Nefol Dad,
Mac'n bod lie mae ci blant; 

A llc bo Duw, 
Mae tristwch yn cilio bant ; 

Mae J1yn yn dal111n ddirmyg pyd, 
Mac'n goron am bob crocs ; 

Mae baich ein Crist yn rhwydd fcl byn, 
Mac'n bawdd ei ddwyn trwy'n hoes. 

Hyfryd yw, cael profi'r Ysbryd Gll\n; 
Hyfryd yw, gwresawgt·wydd nofol dan. 

0, Arglwydd, tywallt ef yn awr-
0, yn ci ddouiau doed ; 

Boed iddo draethu pethau mawr, 
Fel mac yn gwneyd crioed. 

151 M.N. 
Efcngyl Crist, a elo dros y llawr; 
Efengyl Crist, derbynicd bach a mawr. 

Cyhocdder yr efengyl bon 
l bob rhyw lwyth ac iaith; 

¥9 

• 

JlTllN.U. 152, H):J 

A dcucd pawb, 
I arddel Duw n'i waith. 

l\Iaddcuant i bcchndur sydcl, 
Os gwrendy cirinu Duw; 

A bcndith ar ol bcndith fydd 
l'r rhai trwy ffydd sy'n byw. 

Efcngyl Crist, 0 nc\l·ydd da i ddyn! 
Efengyl Crist, 0 Jlawcohacd pob un. 

Modd sydd i achub euog fyd, 
A'n d wyn yn un yn Nghrist: 

Pt~'m ofnn dynion yn barhnus? 
Pa'm byddant mwy yn dri~t? 

152 M. N. 
Canwn yn hyfryd, 

Mae achos bod yn lion ; 
Carwo cin gilydd, 

;\lae llid am le'n y fron. 
Qwyliwn yn wastnd, 

lliae'r gclyn o'n nam du; 
Qweddiwn yn ddyfal, 

Mae Crist yn eiriol fry. 
Byddwn yn ffy<ldlon, 

Cawn wobr gan<ldo Ef; 
lc, cawn goron 

Sy'n nghatlw yo y ncf. 

153 l\1. H. 

• 

1\Ioliennwch Ddu,v, yr Argh1rydd mMvr, 
O'r nef a'r lleocdd uwcb y llawr; 

87 

, 



153 lll"MNAU. 

Ubowcb iddo glod, ei cngyl gtan, 
A cbwi, ci luocdd, fawr a miln. 

Chwi haul a llocr, rhowch iddo glod, 
A'r scr dirif sydd uwch y rhod ; 
Di, ncf y ncf, rho'th fawl yu hy, 
A'r dyfrocdd yn yr cntrych fry ; 

Rho'nt fnwl i Dduw, can's cf yn gu 
A nrchodd "Doed," a hwytbau fu; 
A bwynt i barn byth a wnaetb, 
Gnn roi 'ynt ddcddf i'w chadw'n gaeth. 

Yr Arglwydd, mol web cf o'r llawr, 
Y d1·cigiau, a'r dyfndcrau ma~n; 
Y tan n'r ccnllysg, eirn, a thartb, 
Y gwynt ystormus-gwnant ci arch; 

Y bryninu n'r mynyddocdd gyd, 
Coed ffrwythlnwn, a'r boll gedrwydd 

drud; 
B 1rystfllod, pob Mifcl sy, 
Ymlusginid a'r asgellog lu ; 

Brcninocdd dncar, poblocdd oll, 
T'wysogion, barnwyr, pawb heb goll; 
Gwyr ieuainc a gwyryfon en, 
llennfg wyr, gyda'r llanciau'n llu ; 

Gwnewch foli enw'r Arglwydd Dduw, 
Cnn's enw dyrehafedig yw; 
Ei ardderehogrwydd rhyfedd cf 
Sydd uwc:hlaw'r ddacar, uwehlaw'r nef; 

P8 

nYM.'I.U J. lU, 155 

A chom el bob! dyrcbu ~uno, .. 
Sef moliaut ei boll santa1dd Hll, 
Sef meibion I srael, tculu Duw-
Yr .Arglwydd molwch, tcilwng yw. • 

154 M. N . 7, r.. 
Bendithia ni, 0 Arglwydd, 

A rhoddion o<ldi fry; 
Yn cnw'r anwyl Icsu, 

Dy Ysbryd rho i 11 i. 
l'th fodydd ein bcdyddiwyd, 

Er golcbi'n bcirm'n !lin; 
Santeiddia ni, gan hyny, 

.A.'r Ysbryd Gliin a thfin. 
Addcwaist ti gyfranu, 

Ond gofyn it' mown .ffydd; 
Rho i ni ysbryd gwc<l(h, 

A cbalon ddrylliog brucld. 
Rho nertb i fod yn lfyddlon, 

Dod gariad yn cin plith, 
Fcl cnffom dy fcndithion 

A gwisgo'th cnw byth. 

155 M. N. 
• Cysura di, 0 ;>w, <ly _blnnt; 

Gyr ofn byd o u bryd 1 baut; 
A phan fo crlid nr dy saint, . 
Dysg iddyot gyfrif hyny'~ frnmt; 
Can's nr ol storom, daw fun dt'g, 
Ac 'ool dwyn crocs, ccir coron chweg. 

80 
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151l, 1!>71 158 nYllNAU. 

Os rhoddi di tly Ysbryd Glfin, 
l'n tywys yn dy waith yn mlaen, 
Dydd pob rbyw grocsau yn y byd 
Yn troi'n blcscrau elto'i gyJ; ' 
Can's gwobr in' yn nghadw· sy, 
Os byddwn ffy<ldlawn fyw i Ti. • 

156 M. N. S, 7. 
Beth yw'r alwad sydcl tnvy'r lioi""le<lydd? 

Galwad dacr ar bob dyn byw. 
ra beth ydyw'r alwad bono? 

Gwahodd dyn i heddwch Duw. 
Caner, caner bytll am dani; 

Nrt wrthodctl dynion hon. 
P.1ra mac i wahodd hcddyw ; 

0 dcrbynier hi yn lion. • 

157 M.N. 
Hoff yw trigo gydn'r Saint, 

Pan fo cariad y n en plith; 
Dymn. ydyw'r bcnnf fraint 

A ddymunwn fcddu byth. 
Yno erys Ysbryd Duw
Pwy n ivyr mor wrcaog yw? 

Neb ddywcdaf ond y Snint; 
Gyda hwy y mynuf fy1v. 

158 hl. rr. 
" Er cof gwncto·ch hyn am ~n.naf fi " 
Oedd gciriau mwyn yr Iesu en; ' 

go 

159 

y bara. ydyw corffMab Duw, 
A'r cwpan gwacd o'i ystlys yw. 
"Bwytewch, ac yfwch," ~eddai Crist, 
" .Er coffa am fy angcu tnst; . 
Gwnewch byn nes delwyf yr aU bryd, 
Pan yfwu uewydd win yn nghyd." 
0 hyd wrth wneyd ll'l" ordinha.d, 
Sy'n cynnwys cortr ein Crist a'i wacd, 
G1voawn fod mewn cnriad yn gytun, 
Gao gotlo cariad Cdst ei hun. • 

159 M. C. 
Gwlad dda. sy'n a.ros pawb o'r Saint, 

G,<J!I.d hen nddewid Duw; . 
Ni {ydd o'i mewn uo pla. na. luunt, 

Oud plescr o bob rhyw. 
'Rym ui yn teitbio yno 'u!l-wr• 
Er bod cin trordd trwy auHu mawr; 
Ma<l'r h<lo addcwid yn eiu cof, 

Cawu gyrhacdd yoo'n wir. 
Beth, cyrhaedd yno:u '"!r? 

Ie, cyrhaedd yno n w1~·· 
Beth, cyrhaecld yn~'n w:•r? 

Ie cyrhaedd yno n wll". 
Mae:r hen a.ddewid yn cin cor, 

Cawn gyrhaedd yno'n wir. 

Prophwydwyd lla.wer am y wla.d 
D ddecbreu'r byd hyd 'no.wr, jj1 

, 



J(j\l Ul'llNAU. 

Ood bunn ca y Saint ei g~vel'd 
.A gwcl'd ci Brenin mawr. ' 

'Rym ni yn teithio, &c. 

lion ydyw gwlad y llaeth a'r mel 
A gwlad gwinllanoedd llnwn· ' 

Gwlad lie ccir gwledda'n llon o'hyd 
Ar bob rhyw sypinu grawn. 

'Rym ni yn teithio, &c. 

Gw lad yw llo'r adoiladir tai 
Ond nid i oreill fyw · ' 

Llo plcnir, ond nid oes' fo'n dod 
Gnilffwyta'r tfrwythau gwiw. 

'Rym ni yn tcithio, &c. 

Fcl d;vdd!au prcn bydd dyddiau dyu, 
.Cu•fflur fwynhau ci waith· 

N1 chlyw wylofain yn y wlad 
No. (Cwncdd, nne ochain cb,;aith 

'Rym ni yn teithio, &c. • 

A dyma'r wind lle'r etyb Duw 
Cyn gofyn iddo braidd . ' 

A'r wind llo poro.'r llew f~l 'ch 
Lle'r unn'r oen a'r blnidd. ' 

'Rym ni yn teitbio, &c. 
Os dyma wlad addewid Duw 

Mao hono'o wlad i ni · ' 
A cbawn trwy ffydd ei :0eddu byth 

Can'e Duw yn cirwir sy. ' 
'Rym ni yn tcithio, &c. 

9l 

• 

160, 161, 162 

160 M. C • 
Fe ddylid prof! pob peth sydd, 

A dal yr hyn fo'n dda; 
Can's dynP. yw dylcdswydd dyn, 

A doeth yw'r hwn a'i gwna. 

161 M. N. 8, s, 6. 

Edrychnis i nddewid Du,v, 
Pn. ran o'r byd c1~'r saint gyd-fyw, 

A Scion yw y lie; 
Af yno wedi ewpla'm gwaith, 
Ac yno'n wir bydd pen fy nbnith, 

Ac yno bydd fy nhrc'. 
0, casglcd pobl Dduw ynghyd, 
A doent o bed war cwr y byd, 

Can's Seion yw cu lie; 
Dewell yno, cnnys Du'v yn wir 
A ddaw i drigo yn y tir, 

Lie byddo plnnt y ne'. 

162 M. N. Snu. 

• 

Draw mae'r gamp, a draw mae'r goron, 
Draw mae'r '"obr i'r rbai lfyddlon; 
Draw mae tori'r sychcd gcr,~in-
Draw yn ngwlad y llneth a'r grawn,vin. 

Dra'" mno gorpbwys wedi blino, 
Draw mae diwodd ar ofldio; 
Draw mae'm tynfa yn brescnnol, 
Draw mae'm gartref yn dragwyddol. 

QJ 



163,1 84 UniNAU, 

Draw sy'n dal fy mhen i yma, 
Draw, mewn hclbul, a'm cysura· 
Draw mao'r lie y daw fy I esu, ' 
Drnw mao'r wlad wy'n myned iddi. 

163 M. N. 
Blo mnc'r wlad, a'i mwyuhad 

Uyrld eu Tad i'w saint? ' 
Blo mao'r gwin melys rin? 
Bto lllllo'r llaeth Hawn o faeth? 
Dmw, draw ar ben y daith? • 

164 1d. N. 
D:wth angel i waercd i'r byd o'i lao drigfa, 
I ddwoyd fod oraclau yn nghudd yn Cu

morra, 
Yo cynnwys cyflmvndcr cfengyl yr lcsu, 
Ynghyd a chyfammod ca'i fobl cu Ca£glu. 

0, Israel! 0, Israel! 
Trwy'r ell o'ch magwyrydd, 

l'cl1 Arghl'ydd par'towcb, 
J>an glywch cbwi'r hoffnewydd. 

l\Iao'o clrysor oefolaidd-yn llyfr Hawn 
bywyd, 

L!cf&ra. ?'~ d~aear trwy allu .yr Ysbryd; 
D wed emau r Iacbawdwr, OJII seintiau eu 

crcdu, 
Er dyagwyl yr amscr y daw i deymnsu. 

0, Israel ! 0, lsraal! 
'I'rwy·r oil o'ch m~wyrydd e; , 

165 

I'ch Arghvycld par'towch, 
Pan glywch chwi'r hoff ncwydd. 

Gwrandewch, chwi ynysocdd boblo3ir gnu 
ddynion, 

Mac pothnu tm hynod i'ch nros, yr awrhon; 
Yn Scion mac tcyrnns Yl' Ics.u n ~yft~crthu, 
Ymgasgln y cyfiawn, a'r anwll' rnul dreogu. 

0 Israeli 0, Israel! 
''l'rwy'r oil o'ch magwyrydd, 

l'ch Arglwydd par'towch, 
Pan glywch chwi'r hoff newydd.• 

165 M. C. 
Derbyniwch 'n:\wr yr Ysbryd GlSn

Derbyniwch rodd y ncf; 
Trwy lfydd yn unig gellir cacl 

Ei ddoni:\n grnsol Ef. 
Qofynwch am addcwid Duw·, 

y drws yn ngor sydd; . 
Pob bcndith y mae DU\v yo roJ, 

l'r taoro.'i lcf y rhydd. 
Gosoda'r swyddog oi ddwy law, 

Er ngor tlr1rs i'r nef. 
Gnn ddwcy<l, "Dcrb.>:uiwch :" yn:1. pwy 
F~n fyn'd yn 1vag t dref? • 

Mile eglurh:vl yr Ysbryd Glun 
Yn sicr i bob un: 

Am hyny. gweddicc\ pnwb ar Dduw •• 
~es profl hyn eu hun. P$ 

, 



106 

166 M. N. 

Clod fo i'r dyu gyfrinachodd a'r ..A.rglwydd, 
Ic.su ~nciniodd y Prophwyd mawr bwn; 
.Et fra~nt cf ocdd agor yr olaf orchwyliaeth; 
l'crch1r cf ctto gnn filoedd, mi wn. 

llclltfych i'r Prophwyd, esgynodd i'r 
ncfoedd, 

Dradwyr a thrciswyr nis bacddant e·u 
hwy; 

'Nghnnol y duwiau, gwua waith dros ei 
frodyr,-

Angcu ni elton era y gwron byth mwy. 

Clod fo i'w enw--bu farw fcl merthyr; 
Ncfol cnwogrwydd bytb iddo fo'n bod: 
l!ir 'stacnia ci waed, dywalltwyd gan 

fwrddwyr, 
IIoll wlad Illinois, tra'r ddae'r gan ei glod. 

lJentrych i'r Proph1vyd, &c. 
Ma1vr ci ogonian4 a bythol ei nrddiad: 
Ccidw'r allweddau am ocsocdd diri'; 
Ffyddlawn a cbywir y dena i'w deyrnas
Corou ga 'n mhlith y prophwydi a fu. 

IIenttych i'r Prophwyd, &c. 
AnERTn ddwg allan fenditbion y nefocdd
Am waed y dyn hwn, caiff daear roi ia1rn I 
Dihuncr y byd i frwydr cffiawnder; 
Gwcl'd y "brawt! Joseph' oll etto a gawn. 

Ucnffych i 'r Propbwyd, &c. • 
06 

nntNAtl. 167, 16i 

167 M:. N. 
Pwy sy'n mcddu y1· addewid, 
Roes yr Arglwydd.o'i Lfm.Ysbryd, 
Yn ci amryw ddonmu hyfryd? 

Saint y Gorw.:haf Dduw . 
p,vy gant ysbrycl prophwydolincth, 
Ffydd doethincb a gwybodacth? 
Pwy 1'cfarant a thafoclinith? 

Saint y GoruchafDduw. 
p,vy trwy'r Ysbryd glm ganiacl:m? 
I bwy rhoh· i wncuthur gw~rtlnau, 
bchfm cleilion, a phob domau? 

Saint y Goruchnf Dduw. 
Pwy sy'n meddu apostolion, 
A phrophwydi, nc nthr~won, 
r bcrfl'cithio cu dyscybhon? 

Saint y Gorucbaf Dduw. 
l'wy sy'n dysg 1~yl cydymgasglu 
y 11 wr pcrOaith, fcl yr Icsu, 
A bytb gydag cf deyrnasu? 

Saint y Goruchnf Dduw. 
l'wy, gnn hyny, ddylc?t b~unydd, 
Fy1v•n gytun, a chnru u g•lydd, 
Ac i ddiolch i'w Crcawdydd? 

Saint y Goruchnf Dduw. • 

168 M. N. s, 7• 

Arglwydd gr:~sol, rho'th gynnorthwy 
I gyhOt>ddi ctto i mac~, ~>7 

, 



1611 UTN~.U. 

Yr cfcngyl a ddadguddiwyd 
Gun yr angel i dy was, 

Scf cfcugyl ag arwyddion 
, ll~fyd doniut~'th Ysbryd Gliin, 

Er 0111 tywys DI a'u barwaiu 
'l'rwy yt· auial daitb yn mlaen. 

Yr cfcngyl hon brcgct.hir 
Er tystiolncth i'r holl fyd, 

.Fod y1· amsor braf nr ddyfod, 
Pnn grynhoa Duw yngh)'d 

Yr boll bcthtlu yn y nefocdd 
Ac ~r ddacar he(yd sydd, ' 

Yn dd10gel yn Nghrist Icsu, 
Rhag y storom fawr a fydd. 1. n. 
169 !L N. 7, 6. 
Yn 1\wyddo mae'r efengyl 

Yn gyss?n trwy'r boll fyd, 
Er <'ymmamt ydyu· erlid 

Yr holl sataunidd lid· 
hiac miloedd o drigolio~ 

Trwy barthau'r byd o'r bron 
Yn talu cu hufydd-dod ' 

l'r wir cfcngyl bon. 
Arwyddion sydd yn canlyu 

Yn f!'YSSOn JZyda'r rbai'n, 
Fe! y dy,,.cdai'r Icsu 

A wisgodd goron ddrain · 
Mae Duw'n prysuro'r ams;r 

I ddwyn ei waith i ben, 

"" 

UfilliAt:. 1701 1711 li2 

1M caffo y rhai goncst 
Fwyuhau brcniniacth nen. J . n. 

170 1\I. Jl. 
Doed pawb sy'n ofnog, gvvau, a thrist, 
I ufyddhau i ciriau Crist, 
'Rhwn ddacth i'r d<luc't· o'r uefocdd fry, 
.Er trcfnu ffordd i'n c11d w ni. 
Nid parch a ga'd<l gt1n fyd, oud gwuwd, 
Er mwyn rhoi bywyd i mi tlawd; 
Ac cr ci fwyn gwnacd lluocdd ddod 
I'w dcyrnas cf, i scinio'i glod. 
Yr Ysbryd Oltln a rydll yn hael 
l'r saw I sy'n dod i'w d9 i'w ~acl; 
A'r Ysbryd hwn sy'n ncrthu r Saint 
I gyfrif pob crlidiau'n frnint. T. u. 

171 1\I.N. 7,6. 
Chwi, io'nctyd mawr eich breintiau, 

Sy'o dysgu geiriau Duw, 
Myfyriwch lawer ynddynt, 

Ac nrnynt byddwch byw; 
Dnrlleuwch etto rngor, 

A gwcddilvcb ln.wer inwn, 
Am gael eich g1vir olcuo, 

Forcuddydd a phryduawn. ll. D. 

172 M. N. 8, 7. 
Arglwydd grnsol, rbo dy Ysbryd 

I bob uu o honom 'nawr, 
ll9 

, 



173, 174. ICYMN.AU. 

Fcl y gallom wel'd yn eglur 
W erth y brcintiau hidlaist lawr · 

Cnol ofengyl mewn cytlawnder ' 
.A'i bcndithion yn ein plitb .' 

Am dy roddion gwer thfawr inl 
Cci ogoniant gcnym bytb. ' J, P. 

173 1\f. N. 7, 4. 

Dyma grofydd wedi 'i chael 
Cyu y diwedd; 

lion a ddwg i'r enaid gwael 
Wir ymgcledd: 

L lwyddo wnclo yn mhob man 
Y w fy ugwcdJi, ' 

Ncs y dclo'r cryf a'r ~van 
Oll i'w cbrcdu. 

174 :M:. N. s, 7. 
Yr ocdd Crist a'i apostolion 

Yn prce-cthu'n tfyddlon iawn 

T. n. 

Ac yn doogos i droscddwyr ' 
Ffordd y r iachawdwriaetb lawn· 

Pan ddoi atynt ryw bcehadur ' 
I ymofyn am ryddltad, 

llwy ddangosent iddo'n eglur 
Ffordd a drcfn1vyd gan y Tad. 

Ni ddy1vcdcnt, "Dos tfordd yma" 
Ac wrth ercill, " D os tfordd dr'aw

Nid ocs cymmaint o wabaniaeth, 
Er if fod ar ddehen law:" 

100 

llY~fl\ .UI. 

'\n, nicl fully byth y dysgent 
\Vrth bechadur i gael by1v, 

Ond dangoscnt hwy y gyf'raith, 
Fcl y dacth tr" y Ysbryd Duw. 

Hhod<lcnt hcfyd ad<lowidion 
l'r credinwyr fawr a miin, 

Sof tystiolacth o'r efengyl, 
Gyda doninu'r Ysbryd Gliin: 

Mae yr un cfcngyl otto 
Ar y ddacnr yn ci g rym, 

A phoh nn a wm\ oi dcrbyn, 
Ef yn wir ni sioo.1ir ddim. T. u. 

115 M . N. 8, 7. 
:lfelys ydyw gciriau'r nefoedd, 

llyfryd yw en sain i'r clust; 
Peidicd neb rhyfygu gwadu 

Dim o eiriau I csu Grist: 
Yr :mvyddion oil sr'n c:mlyn 

Pob credadyn ddaw i'n plith; 
Fe 5'r nef a'r ddacnr heibio, 

Ond saif geiriau Iesu byth. D. t>. 

176 1\f. N. 

Pwy yw'r un dcg hon o't ao.ialwch sy'n 
tcithio, 

GanchwilioamGrist, ei hnnwylyda'ibryd? 
Hon yw'r wir eglwys, priodfcrch yr Iesu, 
Sy'n llwyr roddi hl'ibio bob dclw trwy'r 

by d. 
~ tot 

I 



17G JIYMNAU, 

A dyniou mewn d'ryswch sy'n wastad yn 
gwaeddi, 

A cblychuu hen Babel yn gysson sy'n 
cnnu, 

Fcl pe bai eu twyll a'u boll fasgnach ar 
ballu, 

A'r Icsu'n tcyrnasu trwy'r ddaear i gyd. 

Y mao rhyw awn peraidd yn 'fengyl y 
nefocdd, 

A;r bo?l ~y'n llawen trwy ddeall y gwir; 
A r scmtmu ddywcdant yn u,vyr ben

derfynol, 
l'rwy Dduw ni gyrhaeddwn y bendithiol 

dir. 
llcn fl'urftol brolfeswyr sy'n gwaeddi 

"twyll gwelwch;" 
llunanol ragrithiwr a dd'wed, "mae'n 

ddyryswcb;" 
l'm gras i ni'n tywallt fath lfrwd o hyfryd

wcb, 
Wrth ganfod cwymp twyll olfeiriadaeth 

wrth law. 

0, fendith, 0 fendith, mae'r Iesu yn dyfod 
FcJ d'wedai'r propbwydi trwy'r amser ~ 

hyd; 
.Ac Israel, anwylyd ein Duw, sydd yn 

dechreu 
Par'toi ddod i'r wledd ~ydd i'r cyfiawn yn 

nghyd. 
101 

11\!li~AU. 177 

'N yr anlal tryoJtonau beunyddiol sy'u 
tarddu, . . , 

Pcrorincth nofol1udd o Seton sy n canu, 
A'r Saint a'u holl ddcgwm, a'u hoffrwm 

o'n deutu; . . 
A hyn brofat'r Arglwydd a'i fondith 1 01. 

Mac enw'r J ohofa yn dcilwng o foliant, 
Ac fclly'n Gwarcdwr, iawn Brynwr o'r 

bron; 
Hcnuriaid o Israel y funcr a godant, 
Gan alw'r ccnedlocdd i ddyfod Itt hon. 
Yo mlaen ft'r heuuriaid, a'x 'fengyl bre· 

gethant, 
A phawb a'u gwrandawunt yn hwylus 

addysgn,nt; 
Fel byn gwclcdigiiCtb y proffwyd gyftawn· 

ant, . , dd , 
y garcg o'r mynydd ar fyr lemw r ae r. 

D. AB 1. 

177 ~I. N. 7, G. 

y 0 lfyddlawn fe fu Joseph 
Ac Hyrum Smith yngbyd, 

y 0 dysgu egwyddorion 
I11chawdwr mawr y byd; 

Prc~··thu trydd a wnaethnnt, 
Ac cdifeirwch dwys, 

A b<.•lydd er maddcll!\nt, 
Yr hyn sy'n fawr ei bwyS.

103 



HS ll\'lQ.Atr, 

A gosod dwylaw hcfyd; 
Er derbyn Ysbryd Duw, 

Yr bwn eglura beunydd 
Y ff'ordd i ddyn i fyw; 

Am hyn y cynddcirioga 
Y gclyn mawr a'i Iu, 

Am fod y Saint yn dcrbyn 
Addewid Iesu cu. 

Yn ffyddlo.wn byddwn ninnnu 
Ag sydd yn wcision Duw, 

I draetlm'n cenadwri 
I bawb o ddynol-ryw, 

Fel gallom roddi cyfrif 
Yn llawcn, hcb ddim bra.lv, 

Pan gaffo'r Jlyfrau 'u hagor 
Y rhyfcdd ddydd a ddaw. 't'. o. 

178 M. C. 
Ar Jan y dwfr sefyll wnawn, 

I ll'neyd ewyUys Duw, 
Trwy gym'ryd ynddo'n cla~du'n llwyr 

Er cacl o'r newydd fyw. ' 
0, Dduw, pcchasom aml wa.ith, 

Ond 'difnrhawn yn a~vr, 
Gan olchi cin pechodau trwrdd, 

A llawenhatt yn fawr. 
Gwrandawa di cin gwcddi ddwys 

Gnu faddeu'n bai, 0 Dduw; ' 
Can's ff'rynd pcchndttr yw dy Fab

Bu f.'lrw i ni gael byw. 
10~ 

UHL'\AU. Ji9, 180 

'tiol rholllin pcchadurus gyrlf 
0 dnn y don yn nghndd, 

1 fywyd santaidd codi \\"Dawn, 
Fcl rhai o'r bedd yn rhydd. 

£felly, pan gfln udgorn Duw, 
Gwna.'r saint lwyr ddryllio'r bedd; 

Cyfodant oil i'r Ein yn hardd, 
I foddu bythol hedd. • 
179 M. N. s, 7. 

Wclc'th wcision, Arghvydd grasol, 
Wedi dyfod yroa 'nghyd, 

1 gael trefnu'r hyn a berthyn 
I dy deyrnas yn y byd; 

0, am hyny, dyro'th Ysbryd 
Ar cin cyngbor-dyna'n lief, 

Fcl y byddo'r hyn a drefoir 
'Nol ewyllys bur y nef. T. u. 

180 M.N. 
ncuwch i'r deyrnas, 
Deuwch i'r dcyrnas, 

])cuwch i deyruns ein Duw; 
Mno y perth yn lieu y pen, 
A gwabodd mae Brcnin nen; 

Pu.'m na ddcuwch bawb iddi i fyw? 

Mawr yw oi breintiau, 
Mawr yw ei breintiau, 

hlwy na ddych'mygodd un dyn: 
1~ 

I 



181, 182 nnrNAt;. 

r bwy bynng iddi ddaw, 
Hhoir gwybodacth macs o Ia,,., 

Fod ei Hrenin yn caru pob un. • 
181 M. N. a, 7. 

Llwyddo wnelo'r fwyn efengyl 
A'i thystiolaeth trwy'r holl fyd, 

A docd milocdd idd l'i derbyn, 
Fct bo'nt ddiogel rhag y llid, 

A chacl derbyn gwir faddcuant 
O'u pcchodtm'o erbyn Duw, 

Trwy ufydd·dod i'r cyfreithiau 
ltoddwyd gynt gan Iesu gwiw. 

Ynt~ derbyn doniau'r Ysbryd, 
l 'cl y d'wedodd Mab y dyn, 

Ref llcfaru a pbrophwydo, 
A'r rhui creill bob yr un; 

A chnn hyny gwir ddiolcbwn, 
Y rhni gawsom y fatb fraiot, 

0 gnel derbyn y fath roddion, 
Ac addoli gyda'r Saint. T. u. 
182 M. N. 8, 7. 

Llawer sydd o'tb wcision, Arglwydd, 
Yn ngwahanol fanau'r byd, 

lleddyw'n sefyll ac yo dangos 
~'fordd yr iacbawdwriaeth ddrnd; 

Rhody Ysbryd yo arweinydd 
I'r rhni hyn, cin Nefol Dad, 

}'cl y caffo llu eu derbyn 
l\lcwn i eglwys I esu mad. T. n. 

100 

183 M. N. !1, 7, 4. 
J>aw yr amser pryd ccir gweled 

Yr holl Saint yn fawr a mlln, 
Wcdi royncd o'r c~c~hi\~cd, 

Gyda'r Iesu'n scmao Ctlll ; 
Jlalcliwia, 

Amser uyfryd pan y dnw-. 

Oorfolcclda plant cacthiwed 
Sydd yn myd y cystudcl mnwa·, 

Pan gant dderbyn gwir yrnwared 
Rhag y plliau nr y llawr ; 

llaleliwia, 
Cant deyrnasu gydn'r Ocn. 

Ni fydd yno ddim un gelyn 
1 wneyd niwcd iddynt hwy, 

Ond cydunaait gyda'r delyn 
I roi clodydd bythol mwy ; 

lloleliwin, 
Dyma grcfydd <10.1 eu ffordd. r. n. 

184 M. N. 8, i. 

Gcirian Duw sydd yn rbogori 
Ar bob peth sydd yn y byd ; 

Kcfo dAear, bwy ddarfyddan~ 
Geirinu Duw a saif o byd; 

Pan dywylla'r bnulwen ddysclla('r, 
Pan dry'r Ueuad wlln yn wncd

Gciriau'r Jesu, hwy a safnnt-
Eu cyfoewid ni fycld raid. 

107 
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1'85, l'S6 ll \.Uli.Hf. 

Er Y gwywu y glnswclltyrr. 
Er Y syrtbia'l' blodau In'~'~' 

Fe sa.if. geirinu'r addfwyn Ie;u 
Gwnant i drngwyddoldeb m~\\'r 

Er Y todda yr 1Menau • • 
? Gan ;r ?Jla.~vr-wrcs ddydd a dda'"'• 

Etto gcmau r Oen fu fanv 
Bytb ni syfiaJJt ar un u;w. 
185 M. :m. 

O, fr·od yr a chwiorydd JIM· 
Cydunwn oll yr oedfa hon,. 
l scinio clod o ucbel g!in, 
I Dduw am t·oddi 'i Ysbryd GL1n. 

~·. I~ .. 

A gwc~d!wn nrno eftnvy ffydd, 
Am TOl ClllCrth 0 ddydd j ddydd 
Ilyd nes cyrhaeddwn Seion dir ' 
Lie cawn ddedwyddwcb, heb ddim cur 

7. ll. 

186 ?.I. N. 8, 7. 

Gwrandaw, ATglwydd, rho fendithion 
Yn yr oedfa yma 'nawr 

:Rhody Ysbryd me"·n modd nerthol 
Er dndguddio pethnu mawr. 

l>yro cf yu ysbryd de:~ll. ' 
A gwybodneth i ni gyd 

Fd Y gwnelom dy addoli ' 
:r.Icwn llnwn curind o un frYd 

Jil'$ ' • • T. n~ 

l!llll-.!.li'. lSi, 1 ~8, 189> 

187 M. N. 7, 6. 

Dymn clestun nowydll etto 
I glodfori 13rcllin nef, 

Am roi'r Ysbryd Glun i'n nerLlm. 
'Wncyd •li •wyllys ncfol cf; 

l>am wnclo hwn i'n tywys 
'l'rwy bob gofld sy'n. y byd, 

Ncs cyrhacddom d•·nw yn Seion, 
Lie y cwrdd:~~'r S11in t i gyd. 1':. u . 

188 M. N. S, 7, 4. 

Cbd am grcfydcl yn ei eylwedd, 
Cc's rbyw gysgod ddigon l1ir; 

)fo11•n tywyJI lfCh bum ers amser, 
Gyda'r Saiht ccs olcu clir; 

Clod am da no, 
llyth mi lynnfgyd~'.t g,waitb. 

189 M. N. 8, 7. 

l:naid gwertllfawr, tyr'd yn fuan. 
1 gael gnfacl ar y gwir; 

0, n\c oeda'r cylle cynt..'lf, 
Hhag it' ocdi )tO rby bir; 

rfyddha i'r wir efcngyl, 

'1:.11. 

Ilcibio giid bcchodau'n lhvyr; 
·:rvry ffyddlondcb a diwydrwydd, 

Cci gysuron forcu n hwyr. 
'l'rwy'r gwir ddrws dos mewn i'r gorlan. 

rma cci fcndithion ml\wr, 
lb~ 
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190 II Y)lli .I.{;. 

Addawedig gao ein IIarglwydd, 
, l'n:n oedd yma ar y llawr; 

'Iy6t1on ydym ninnu.u etto 
ltod ci ciriau'o gadarn oil-

Dod arwyddion 'nawr yn caolyn 
Y crcdinwyr yn ddigoll. T. u .. 

190 M:. N. 8, 7. 

I ba. ddybcn eiu horlidir 
Oddi yma., oddi draw? 

l ba ddybcn ein hathrodir 
Ar dafodau pa11"b a ddaw? 

Ibn. ddyben chw·alu'n cyrddau 
Ceisio cau cio geoau'n llwy;? 

Os oes dybeo dan y cwbl, 
Pa beth ydyw? pwy a'i gU·yr? 

Beth! ni attal Uomv'r dyfnfor? 
Beth! ai troi y dwfr i'r Ian? 

Beth! oi nttal ffrwd volcano 
Sy'n eich gol wg, deulu gwan? 

Ceisiwch attol bynt y cwmwl 
Ceisiwcb attal t{)nau'r mor.' 

flaws rhoi attal ar y rbei'na ' 
Na rhoi taw ar Saint yr I~r. 

Os achubodd Crist ein bywyd 
Os rhoes in' ci Ysbryd Glan'

Os yw hwnw'n Uon'd ein henaid 
Ac yn UO(Ogi fel y t«n- ' 
110 

JlYMII4 1/. l!ll, 192 

0• yw golud addcwidion 
Draw yn nros tryddlon sa.int-

0! pa fodd y ga\lwn dewi, . 
Gyda.'n bri, a chydn'n bramt? 

191 M. N. 
l'wy sy'n prcswylio 'nawr 

Yn Nnuvoo? 
Ai Saint y Brcnin mnwr? 

D'wcd, Nauvoo. 
Bum gan bla.ntDuw mown meddiant, 
On<! cu golynion ddaethant, 
A'r !laint mcwn 1\id gyrrtsaut, 

0 Nauvoo. 

Y Saint ncnt .ar eu lnith 
0 Nauvoo, 

Ar hyd anialwch maith, 
0 Nauvoo. 

Cvlln~ant, do, cu dinns,
Untl pan wei Duw yn nddas, 
Caot fcddu'r ncfol dcyrnas, 

A Nauvoo. 
192 M. II. 

:ll1e llais o'r Nc'n cyhocddi rna's • 
;\r IH~b trw(r byd i dderbyn grill!, 
Ac i'r efongy ufyddhau, 
C1n'• di wedd byd sy'n ngostlu. 
C 1'r am~cr hwn hcb fod yn faith, 
Ei Ivncu'n nhrRg\\"yddoldcb mnith ; 

. I ll 
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193 lllM!>At.". 

Gn7n fyd y rhni goflcidio'r frairu 
Sy'n cael ei chynnyg g:m y Saint. 
Na.c ofnwch \\g a gwawd y byd, 
De' web dan yr iau, mae yn lla.wn bryd: 
Trowch at y 1\ieddyg oil o'r brou, 
Hcb oedi'n hwy nu'r fynyd bon. 
Fel Crist, eu her lid gait!' y Saint, 
Gan ddynion byd am gauw'u braint, 
Wrth drocdio'r llwybr tun. t.Iu·ef, 
Trwy'r unig ffordd ngorodd Ef. 

193 M. N. 8, 7, 4. 
Pan fo'r haint yn mcdi'r gwlcdydd

i\1etli dyn fel gwcllt y macs; 
Pan fo chwa ci atinch awel 

Yn diO'rwy~ho'r ddaenr Ins, 
Californ in, 

Draw i'r morocdu rooith, i mi. 
!'an fo'r clcddyf awohus gloyw 

Yn ymdroobi yn y gwacd ; 
lc, gwacd-cynhes-wned dynion, 

Yn y brwydrau gwacthaf gaed; 
Califoruia-

Irwut i'r crciglyd fryniau'r fif. 
Pan fo'n disgyn had yr hnuwr, 

Dan briddcllttu'r rnacs yn syth. 
Pan ddyegwyllo'r hnuwr hwnw 

Fedi-ond hcb fcdi byth ; 
Californilt-

Eden byd yw'r wlad i mi. 
Jl:l 

nnrKAU· 

\' M eeir y cm'"d tore.ithiog; 
rno eeir y fl'rlvytbau per; 

Oiwodd gauaf melldith Eden, 
!Mhreu baf bendithiol Ncr; 

C'aUforaia-
lJyna ben parnd wys byd. 

Ynu eeir yughyd y degwm1 
A sylf(lcmt'r deml fawr ; 

Yn11 ccir ci gwych gyssegru, 
Gy..Ia'r Ion pan ddel yr awr< 

l'alilornia-
Ti fydd Ganaan uewydd byd. 

Ch..-illuiU, frodyr, sydd yn aros, 
Brysiwch ddyfod ar eiu hoi; 

(\,ftw~h, byddwn yn eich dysgwyl 
G)·da thrcm hiraethus gol; 

C'alifornia-
c.,nwcb nes dod iddi i gyd. 

Doc I y llcstr hwyliawg an"'yl, 
ll~ y brodyr ar ei bwrddt 

Htrwcl iti, fyd y felldith, 
Tithnu'r awe!, chwyth i ffwrdd: 

ratilbrnin.-
l>im om! California mwy. 

194 .M. N. 

0 cilia gim, fy'\naid; 
Gad hcibio dy gw.ynfanau; 
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Daw It\ lwyr ymwared 
0 wlad y gnlarnadnu; 

Gwna gadw'n lew dy lfydd i'r Ian, 
Cei'r lesu dan dy groesau. 

Rhai o ganiadau Seion, 
Ciin cr dy !lin gaethhved; 

Er fod it' gcrth olynion 
l'th erbyn mao a'th arbed, 

Sef gwix Etitcdd Duw digoll; 
Hho arno'th holl ymddiried. 

Gwel wlad dy etifeddiaeth, 
Drwy'r dyrys faith bellderau, 

Yr hylon froydd helaetb, 
Lie bydd pen draw dy siwrnau, 

Lie treiddia pob llawenydd gwhv, 
Bob lysiant i'w phalasau; 

Lie y toyrnasa'th Frenin, 
1\lewn mawredd dibefelydd, 

Lle trig pob brawd heb ddychryn, 
Dan oi ffigysbron ddedwydd, 

A phawb mown hwyl heb boen na cbur, 
Trwy gariad pur t ragywydd; 

V o bydd yr holl delynau, 
Llon hylwydd, mewn llawn hwylinn, 

A llu dirif o Scintiau 
Iacb wrol, yn O~J,Chwareu; 

Holl filwyl' I csu, cryf a g\Van, 
Gcir yno dan goronau. J>, DDC· 
~~~ 

195 M.N. 
Uoll blcidwyr I esu gwh,•, 

Pwy:d? 
Mynegi gallu Duw, 

Pwy a'i g1ma ? 
Scf, bod ei fraich.rinweddol 
Yn gwoithio heddyw'n nerthol; 
Clodfori Duw'n dragwyddol, 

Pwy a'i gwna? 

~l.ae hcddyw yn gwabodd, 
Pwy ail? 

U1111 gynnyg nefol rodd1 ? 

Pwy a a. 
~i dllichon neb bregethu, 
II hyny wrth fodd yr Iesu, 
ll~b iddo 'i a wdurdodi; 

Pwy a'i gwna? 

A'r gcuadwri hon, 
Pwy a 5.? 

l)ru.t barthau'r ddacar gron, 
Pwy a&? 

l'rcgcthu er tystiolaeth, 
Gan roddi i bawb wybodae~h, 
J!'od iddynt warcdigacth, 

Pwy a'i gwoa? 

Mac ilu o ddynol ryw, 
Pwy a a? 

Ueb dllod i adwaen Duw, 
p, ... y a a? 
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Mac Duw· oi hun yn foddl~ 
I roddi oi nrwyddion, 
I ba1vb o'i ufydd ddynion, 

Pwy a.'i gwna? ;:.;. 

196 M. N. 12, 11. 

Cyfcillion sy'tl anwyl, n cheraint 'Sy'n ngo' 
A'r wltLd lie oin gnnwyd sy'n felys i'n 

brycl; 
Er hyny ymfud\\'11, yn ol y gorcbymyu, 

I gael etifeddu rlmn arnll o'r byd; 
Plant ydym n nnwyd i dcyrnns y ncfoc•ld1 

Ni pherthyn gwlad Cy1nru ddim mwy· 
ach i ni; 

Ar dir yr Amcr\g y mae'n betiicddiaeth, 
Can's yno mac'r Arglwydd yn galw ei lu. 

M:ae'r byd i ddyoddefgan heintiau a. pbluau, 
Mae'r phiolau i' w tywnUt ga.n eugyl o'r 

nef; 
Mae Cymrui yfod o'i chwpan Hawn hithnu, 

A ninll:\u raid gychwyn ar fl:ys t\1& 

throf. 
M:ne'r dyfa1der yo arw, a'i lwyb1•au yn 

fcithion,-
Ond diolch fod gcnym ni Dad wrth y 

1\yw; 
Gwnawn roddi ein hunain yn ddiogel i'• 

ofnl, 
Gan grcdu y CtLwn ni yn Seion gya-fyw 

IHI 

nrn:s.\u. 19G 

F!nwd i bob Cymro, bcod gyfaill ncu 
clyn; 

01>~' p.twb sydd yu oncst i ganlyn cin 
hoi; 

Vrth 'rbciny nid ydym yn canu un 1Tnr1vel, 
Can'11crcd1vn na.fsddant for1vynion fydd 

lful. 
In i~h i (lir G1valial trarwel yuys Dry

dtain! 
.\ grnesttW, Amerig, He casgla tllnnt 

l>tliV, 
l ••li tfr Urenin, a'i ddinas arddcrchOg, 

I ,t.Jy~g,vyl ci anwyl Fnb Icsu i fyw. 

Adi..'ll to old Cambria! farewell, isle of 
nrit:tin! 

\nd hail to the couu~ry thai's far in the 
west! 

W !ilints arc commanded to ficc from all 
nations, 

.\n•l seek for a. refugo and lattcr·dny 
rest. 

(,,l 1'' wol'(ls nrc fulfilling-his children aro 
gathcr'd-

llis thrcaten'd great vengeance is ready 
at hand; 

Th.:n ~peed our voyage, 0 Lord, on tho 
OC"I)In, 

Thlt II'C all m1.1y hn•t('n tn 7.iol"'• fair 
ian~. 
I 117 
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l!l1, 191- ltHrNAlJ. 

197 .M. N. 

Atom clncth efcngyl Crist; 
l'craicld yw oi sain i'r glust; 
Dwyn \l(l.wenydd mae i'r trist; 

Clywch, clywch, bob rhill 

Nowydd hyfryd yw i'n gwlad; 
Cnfwyd Jl'orcld i gael glanhad, 
Trwy rinwed<l(l.u Crist a.'i waed; 

Clywch, clywch, bob rhai 

Bedydd cr maddeuant sydd; 
J\iwyach nn foed ncb yn brudd; 
,Ffordd a gawd i ddod yn rbydd; 

Clyii'Ch, clywch, bob rhat. 

Dawn yr Ysbryu rodda Dnw; 
Ncrth a rydd i dduwiol fyw, 
i\c i ~yrlllledd Scion wiw ; 

Clywch, clywcb, bob rhai, 

Pa'm yr oodwch, ddynion, ddod? 
Y mac gal wad daer yn bod; 
Ccwch y trysor goren erioed ; 

Clywch, clywch, bob rhni. 

198 ~. N. 

Mcib y cystudd, mcwn llnwenydd. 
Ymcstynwn tun'r wlad, 
Y wlad ~y·n llawn o ht>dcl 
1 '" 

UnmAU. 11!8 

Cydgor. 
0 UlOT hyfryd pen y dnlth j 
0' mor hyfryd pen y daith; 

'Awn, awn tu(l. Seion ; 
Awn, awn tua Scion; 

0, mor hyfryd pen y tlnith, 
Y daith i Seion wiw. 

l'.n ro plaau, haint, a nod au, 
Yn ysgubo Babel gcrth, 
Ac anfertll ryfel blin ; 

0, mo1·llyfryd pen y daith, &c 

J'an ro'r newyu yn lh.,yr ddilyn 
Bryn a pbant, fel danncdd i>g, 
A thros fynyddog dir; 

0, mor byfryd pen y daith, &c:. 

I'an fu rhiau croch daranau
,Ftlumbocth fellt yn ardd y dd'acr , 
A phnwb dan ffir o bwys ; 

0, mor hyfryd pen y daith, &c. 

!'an d~cargryn, erch ei ddychryn, 
Yn siglo dne'r fa! ~ogr fo 
Yn llaw y nitbiwr chwyrn; 

0, n1or hyfryd pen y dnith, &c. 

l'an olfcnau dros derfynan, 
F;ll y meirch .rn c":rdll n~cwn cUd, 
Gan II'Doyd dinystr1nd blin;. 

0 mor byfryd pen y dn1th, &c 
' liD 
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199 TIYlOI"AU. 

Pwy nn udcunnt, gao roi moliant 
l 'r Goruchaf .Oduw cin Tad 
Am '"aredigaetb dcr. ' 

0, mor hyfryd pen y dailb, &.r 
N. UDC. 

199 M. N. Sau. 

D ouwch1 cod1vch, blant yr Ar,.lwyd\1 
A dcffrowch o hir gysgadrwyd

0
d; 

1 

Mae yr t\mscr yn dynesu, 
l'an y cewch chwi oll eich profi. 

Parotowch, anwyl blant, 
I fyn'd tun thy eicb Tad. 

'Rych chwi yma mcwn caethiwed 
Oml cyu hir chwi gcwch ymwared; 
Yo lie gormes cewch ddyddanwch 
A phob trais n dry'n ddedwyddwch. 

Parotowcb, &c. 
Ar ol croesi'r gcirwon donau 
Dringo crcigydd a mynydda~, 
Gorphwys gcwch yn Scion dawel 
Maes o awn pob rby1v amrafacl. ' 

Parotowch, &c. 
llyddwch ufyd~, dcwr, a ffyddlon, 
A ~wncwcl~ ddorbyn pob cynghorion, 
G:m Doctluncb1 a'r gorch'mynion 
lfol cich dysgir gan y gweision. ' 

Parotowch1 &c. 
prnw yn Scion mae bcn<litbion, 
.Nawr yu nros y cyflawnion · 

IU I 

unn\'AU. 

l'ailf pob U1l ei gynnysgnethlad, 
li.s bo'n tcimlo nefol garind. 

Paroto1vch, &c. 
I no bydd y lfrydiau nefol, 
A'r golcbiadau tra rhagorol; 
Yno clysgir boll gyfrcithiau 
Tcyl'Uns Dduw, a'i hordinhadau. 

Paroto,vch, &c. 
Y no bydd yr apostolion 
llcfyd patriarchiaid ffyddlon, 
A phrophwydi a bugciliaid, 
Ull yn ngbwmni Crist a'i ddcfaid. 

l'arotowch, &c. 
'\1n ymdrcchwn, byddwn ddiwycl1 

}'.·I na ddygo neb ein gwynfyd; 
llo!T cael rhan yn y bcndithion, 
\'n nhy Dduw ar fynydd Scion. 

Parotowcb, anwyl blant, 
I gael rhan yn nhy eich '1'11(1. o. )!, 

200 M. H. D. 

llocd llwyddiant pur i eglwys Crist, 
'I'm. yma yn yr anial mawr : 

N:\ fyd\Jed iddi fod yn drist, 
llyd nos y tyr y borcu wnwr. 

Oa rma mae yn dyrchu cri, 
h't gwclir etto yn ci bri, 
Ar fryniau Scion yn y man, 
A IJwir lawcnydd fydd ei rhan. 
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201 

Cawn yno drlgo gyda Christ, 
Am fll o fiwyddi yn gytun, 

licb ncb i'w ganfod yno'n drist, 
Ond pawb yn moli Mab y Dyn. 

Mnc'r hyfryd !ldeg bron n dod, 
Am hyny iddo dyrchwn glod; 
Ni fyn yr anwir grcdu'r ffaith, 
Nac cin hathrawiacth iachus chwnith 
Ein gwt1w~io bcuuydd a wnant hwy, 

A'n herhd bcfyd yn mbob lie, 
Gan bcri in' locsau fwy na mwy, 

Am grcdu ccnadwri'r Nc'. 
Ein gweddi fyddo ar cu rhan, 
A thros crliclwyr yn mbob man, 
Er iddynt fcddu ct·cfydd Crist, 
A chadw rhag y blinfyd trist. 

201 1\I. N. 9, 8. 
Nid rhyfcdd fod cymmaint o erlid 

A chablu nr ddewrion y byd, 
0 hcrwydd eu tcstuo rbyfcddol, 

Yw dwcyd am dystiolaeth o hyd· 
Erlidiwyd Tywysog ein hywycl, 

A't· holl apostolion yn ngbyd, 
Am hyny ymdrcchwn yn wrol 

Gan yndadd 1-.'r gelyn o hyd: 
Ar clirocdd n moroodd y dwyrain 

Prcgcthir cfcngyl Mab Duw; ' 
A rhyfcdd y casglu sydd yno, 

I'r tirocdd fu'n nghudd gnn fy Nuw· 
lZ'J 

202, 203 

r1 Jurtur hedegog hwy hedant, 
O'r deau a·r gogledd yn Inn, 

1 i.'1lng dcrfyuau'r gorllewin, 
Lie clywir yn eglur eu cilu. T. D. 

202 M. N. s, 7. 
-:rim' chwilio am flynyddau, 

Gyda'r scctau sy'u y byd, . 
Am clystiolacth trwy <ldu.dgudchad, 

)lctbais gael boddloni'm bryd 
(lnd yn nwr mi ges y doninu, 

Wedi'm claddu yn y dw'r, 
\c arddodiad dwyla.w hcfyd 

Gnn yr awdurdodol wr. 
Drm:l'r fan i ganu'n beraidd, 

Peraidd sain efcngyl ucf,
Tn yr egl~<"ys gwych ~c~clith1on 

Sydd gnn ci holl wcts1ou ~f; 
<...r y dooiau mewn amry\vJReth, 

Pawb yn llawen, ncb yn drist, 
um, gweddio, a phropb w yc~o, 
llnn arweiniad Ysbryd CrJSt. T. D. 

203 :t.:L N. 2, s. 
Pa bryd, 

.) •w'r dydd i'r Saint i gwrdd yn nghy<l, 
" holl dcrfynau pella.'r byd; 
llwy ortoleddant mncs o law, 
~.1 d'od o Babel oll i gy<l, 

A'u traed ar dir cu Scion drn.w. T. D. 
Jln 



204, l!O~ 

204 M. C. 
Am wnrcthgae!JJ codir llef, 

0 folinnt uwch pob dawn, 
A dory aur dclynau'r net; 

1 ncrth gogoninnt ll:nvn. 

Nid yw crmiadau'r ddacar oil, 
Ond fcl rh~h gysgod gwan, 

ll\\ty f9.ddior yn y mawl cligolJ, 
Yn &ion yn y man. 

Mnc'r faninr f;t~vr yn chwiflo'n gu 
0 linen hoft' dculu Duw; 

Dan ganll 111m yn mlacn yn llu, 
rr wlad C&lnl ddcdwydd fyw. 

'Rwy'n canu mc'lt'll caetbiwed prudtl, 
Yn lion dan nawdd y nef; 

'Rwy'n llnwcnhau wrth gofio'r dydd, 
Cnf fyncd tua thrcf. DJ>W 

205 M:. N. 8, 7. 
Dan orlhrymder mawr y gelyn, 

Uhcdaf nr fiindcrus daith ; 
Cficl nr fnes sydd yn fy nghanJyn, 

Mown galo.nns,-hyllaf waith: 
Ercbylt flocdd plant y drygioni 

Sydtl yn groch am drais a brad 
0 fy Nuw, bydd gymhorth imi, 

Bydd yn darian im', 0 Dad. 
Trwy dy nortb, nr flaen y bicell 

C!Hvnrdd:ri' yn dtlibryder mwy· 
lit 

nnuu.u. 206, 207 

At trwy'r ffinnuau li Thl gen
11
y[, , 

llcri:ll sneth, a cbledd, a c wy ; 
N.rth a gallu anorcb(ygol 

Yw pwcrau Y~bryd, DUll', 
!Jan ci oawdd IDl sa.fa n wrol o.:wr. 

Dros y gwir tra byddwyf byw. 
206 M. C. 

nocu y briodns bon, 0 Dduw, 
y0 on wrth fodd y nef; 

Jkndithia'r dde!lddyn hyn ynghyd, 
;\ gwrandaw ar eu lief. 

Crvtl1:1 cu cariad bob rby'v awr, 
;\'o serth mwyha o hyd, 

Fd b'ont yn dcbyg idd eu Duw, 
Ac na ro'nt le i lid. 

llho ddeall iddynt ar e~ taitb, 
Golcua.'u ffordd yn glir, . . 

l'd cadwont dy o~h'my.nom dl, 
Ncs cyrhnedd Se10n d1r. 

Bocd iudynt cpil aml iawn, 
l!'o'n caru deddfnu Duw, 

A hwy a'u rhiaiot gaffo'u rlum 
Yo nheyrnas nef i fyw. 
207 M. N. 8, 7. 

!'au! a l'hed.r, a'u cyd-frodyr, 
Ocddynt oll yn ofni Duw, 

Ae yn cadw ei grfreithiau, 
'l'ra y buont yma'n byw ; 125 



207 HYMN AU. 

Ond uld ydynt ctto'n bertfaith 
Ac ni ddcunnt hcfyd dro, 

Nos y ccsglir boll blaut Israel, 
0 bob 11:mt, a. bryn, a bto. 

Mac yr amscr da yn dyfod, 
Pan adfcrir yr boll fyd, 

A phob peth It welir ynddo, 
Ddcuunt oll i'w lie yn nghyd: 

Pun ocdd Adda yn ngardd Eden, 
'Hoedd yn cacl bcn<lithiou Duw, 

.Felly hcfycl y cawn uinnau, 
l'an yn Scion byddwn byw. 

Ymddiricdwn yn yr Arglwydd, 
.lfnxlyr a chwiorydd oil, 

T.ro. y byddom ni yn Dabe4 
• Uhng i'lo beuwau fyn'd ar goll 

Ii!, hcfyd, rhag i'r clcfyd 
Sydd yn tramwy trwy y byd, 

'Rhwn yn <ldiau n'n gortbrecba, 
Oui wyliwn ni o hyd. 

Mae yr o.mscr 'nrtwr yn gwawrio, 
l'nu cnwn fyncd tua thref, 

1 gael byw yu mhlith y scintiau, 
'N.ol nd<lcwid Brenin ~f; 

Yno bydd yr apostolion, 
A'r prophwydi oll a fu; 

Q nn fcddcm 'nawr y fcnditb, 
&f cacl trigo gy.da'r llu. .1 ' • 

J:l,O 

RTll.'\AU. 

208 M.S. D. 
p,1b eyrir gnlon, 'oawr nc~bcwcb, 

Gwraudewch y genndwr,, 
Fd gnUoch gael eicb dwyn ynghyd 

o·r byd i'ch diogelu; 
{.'au·~ fc cldaw pliiau Duw yn ghtu, 

A 1prae yr aowir ddynion, 
Am iUdyn& wrtbod Cl'cfydd bur 

() cnau'r gwir genadon. 

11 d~uwch, be.~vb sy'n caru'r gwir, 
1 c~lwys bur yr Icsu, 

~·..1 g:llocb fyw a bod trwy ~ydd, 
l'an tydd i'r llcill ymboem i 

A<· hefyd ddod i Seion .fryn, . 
Lie ccwch yn wyn 01c.h gw1~g~, 

•4n'3 yno'n wir bydd trJgft~'r smnl, 
A mawr cu braint hwy yno. u. Lt. 

209 ~L N. 7, 6. 

y Gnir Docthincb roddwyd 
l'r saint cr C\1 llcshad, 

Ciorchymyn ro'ir i'w gndw· 
(Jan Dduw, cin Neful Dad; 

.\m hyoy'r saw! a'~ to~n, 
A dorir, mcdd e!n lor~ 

Gnn angel won ddt.nystn? 
1>awb drwg ar d1r a mor. 

On<l ctto'r saw! a'i ccid"·· 
A lredwir mcdd cin Tud. 

, 117 



210, 211 llYMNAU. 

C:lnt wybodaethau mawrion 
A chyrlmcdd Seiou wlad.' 

A ncrtb gfiut yn cu trerau ' 
lfcl gallont fyn'd yn ml~cn. 

Gwnc,~ch (:rlldw'r Gair DocthlntJu, 
Clnn srunt, yn fu.wr a mfu:J. 1, "· 

210 M. N. !l, 8. 
Wclc, mynydd ty yr Arglwvdd 

A ddyrchefir yn cin dydd" 
Poblocdd Jawor a aut yno ' 

,Macs o Babel do'nt yn ~hydd ; 
D wcdant wrth ou cymmydo!!ion 

Awn i Seiou yo gytun " ' 
Dysgwn gyfraith bur yr 

1
Arglwydd · 

Dowch, a brysiwn bob yr un. 1. ~. 
211 M. N. 12, 11. 

I Daniel dadguddiodd yr Arghvydd y 
doyrnas 

A godni D?;w'r nct:ocdd cyn diwcdd y byo.l; 
lion fyddrur frcnmiacth a ddrylliai yu 

chwilfriw 
D eyr.nasocdd y ~dacar a'u mawredd i pyd · 

I J?~mcl dndt:ud~hwyd y gareg a dorwyU, 
0 I mynydd ln drciglodd, maluria bob 

pcth, 
lloll d<lynol draddodiad ddystrywia yn 

hollol, 
Brcniniacth Duw'r ocfocdd eaif byth )'II 

ddi-fcth. 
ns 

Ul'lll\.\0, 21\ 

Yn mynydd Cumorrab y cuddiodd Moroni 
'1: oraclnu dderbyoiodd gnu Mormon ci 

(l'\d; 
G r~hymyn yr Arglwydd gyftawnodd y 

propbwyd, 
A buont guddiedig am ocsocdd mewu 

gwlad 
DJa.lguddiodd yr Arglwydd;-ci fwriad 

cyJlawnodd 
I Joseph pan geisiodd wybodncth gnu 

Dduw;. 
l)lll trwydd ci gnlon, wrth brofl dwyfoldcb, 
.\ dynodd mewn gwcddi atcbiad i'w 

glyw. 

,\·,zylion weinyddcnt nr droion i Joseph, 
Ol'llcinient c'n brophwyd, npostol mcwn 

bri, 
[) rhyniodd gnu Iesu a.wdurdod gwcinyddi 
\:r hull ordinhadau a scliwyd gnn Dri; 

r. !j:lfodll ddndguddiad lle cuddiwyd 'r or
nclau, 

Gwybodacth a ga.fodd y prophwyd tra. 
mawr; 

r llyfr II glnddwyd, fcl d'wcilodd Moroni, 
\'nawr a. cglurwyd i luocdd y llawr. 

r. ddyn 'nawr all ammnu gwirioncdd y 
llyfr, 

P.' 'gorol ci sylwedd, a mawr iawn ci 
1\'Crtb; 

12!1 

I 



212, 213 nnnuu. 

llwn ydy\v y gnreg n dorwyd o'r mynydd, 
A welodd hen l>dnniel, a mawr yw •• 

ncrth: 
Y saint 'nawr a wclant ei cbynnydd rhyf· 

eddol, 
Er pan yr cl1edodd yr angel trwy'r ucf; 

'R cfengyl dmgwyddol sy'n cael ei chy 
hoeddi, 

A dyuion yn Uuoedd wra.ndawant cu lief. 
J. ~ 

212 :a.r. N. 

I'r unig ddyrcl1afedig Dduw, 
.Am iddo garu dynol ryw. 
Y rhoddwn glodydd tra f'om byw; 
Anfonodd ef ei l<'ab ci hun, 
Er agot· ffordd i gadw dyn, 
A phery hon o hyd yr un. J . E. 11. 

213 M. N. 
rr seintiau y rhoddir tystiolaeth yr y . 

bryd, 
Fel cleddyf dau-flniog yw bon; 

Rhagrithwyr gwcnieithus nis gallant ~· 
goddef, 

Y gwir o.'u con<lemnia o'r bron ; 
Tystiolaeth yr lllSU ddargenfydd y gnu, 
Prolfeswyr drygionus wnant wawll cr ell 

gwo.c, 
A Babilon ~rynn o ht'rwydd ci bni. 

na 

Jf\"1111\Al. 214, 21& 

~ I)JJ, wlad santaidd, gwna'r saint oil 
ymga..qglu, 

Di:rby•1iant o Ydbryd cu Tad; 
IT! fc-dydd yr Ysbryd mewn un corlf y 

bydf.lnnt, 
rymlllomnt o gnn.wd Crist a'i wncd; 

Trwy yfcd 'nm Ysbryd, cyd-w9lant bol> 
tlydd; 

Ma.ot oil yo I:lghrist Icsu, a hyn er ett 
budd, . 

kd.!ewon, Cencdloedd, y caetbiou, n'r 
rbydd. 1. n.. 

214 M. N. 8, 4 • 

Diulch byth i Dduw y duwiau, 
0 canwn gan, 

Arn ddadguddio ci or~tclau, 
0 cnnwn gfln ; 

Llyfr Mormon ddt1cth o'i guddfa, 
Draw o fynydd gwiw Cumorra, 
A1 olcuni d'1rynodd ymn, 

0 canwn gun. ;s. E . rr. 

215 M. N. 

Ffarwcl i Bnbilon, 
A phawb wna fyw yn hon, 

Yn gaethion buom yn rhy hir; 
Awn dros y mot• i'r wlad 
Onlcioiwyd gnp ein Tad; 

\Jrnyr.ldocd.d Erbrttim, dyna'r tir. 
)'31 
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lllG, 217 UTYNAU. 

D~iwcb syhv, Duw sy'n g:~lw 
Nawr yn uchel nr e i saint 

'Ddod yn union oll i Seion ' 
Uhng IJOb echrys bin a h~int· 
I dd'od i lnwr y maent ' 

Ar bawb wrthodnnt gredu'r gwir. 1. a. 

216 M. N. 11, 12. 

Er cymm~int yw'r gwawd a'r cam-gyhudd· 
1ndnu 

Sydd ' nawr d~wr cin gwlad mewn brad ar 
y scmtmu, 

Daw terfyn yn wir cyn hir ar y cyftyw 
Pnn ddclo cin Icsu i farnu dynolryw ; ' 
H~lll~~y~hau y d~acar pryd hyny nlaraDt, 
A r scmhau a wehr yn nghanol gogonianL 

I. r.. 
217 M. N. 
Hcn!fych i'r dydd, a m dano bydd 

llir ganu a choffiiu, 
Am byn y mac angylion Duw 

A'r Saint yn llawcnhau · ' 
0 herwy_dd ca'dd y .Saint y fraint 

0 godt'r fa ncr fil.wr, 
Er g~nhodd pob rhyw lwyth ac iaitb, 

Sy n trocdio daear lawr, 
I ddod i Scion, gwlad y Saint 

0 bedwar cwr y byd; ' 
Addawodd Duw y cai ei blant 

I hon cu Ctu'glu'n nghyd. 
13~ 

Uh'fl'cnn.-chod<l y propbwydi cu, 
},(~,)rl Iesu wrth ei Saint, 

Gatl ~l'rel'<l y pethau wels~ c~l, 
A p;trofi'r byfryd fraint : 

{;hwcnnychodd apostolion C1·ist 
\ ... cl gwel'd y faner gn, 

Yr hon sy'n chwifio yn y g\\•ynt, 
Ac yn ein dyddinu ni. 

tin hro lyr Joseph, Brigham Young, 
Ac apostolion Duw, 

A ,,\•ld y fraint o godi bon, 
};r gwahodd dynol ry1v. 

l"u awr tnac Duw yn Ctu'glu'i blant 
II k•h' tr cwr y byd, 

I ,J.IO<I i Scion, gwlnd y Saint, 
11,\wenhau ynghyd: 

~bwtbanu y mae ef yn awr 
.\r bawb o ddyuol ryw, 

.Ar os gwrandawant hwy ei lais, 
Diau y byddaot byw; 

A·· yna'll cldiau hwy a ddo'nt 
1\r fryR i'r noddfa glyd; 

() bt•ll y deu~nt ar y d w'r, 
Mcwn llongau rhag y !lid. 

A bemligcdig fyddo T~td 
Ein llarglwycld Iesu Grist, 

Am drefnu ffonld i gael ci blant 
J ffwrdd o Babel drist; 

Cyn hir y canwn ninnau'n inch 
I Babilon dylawd; 
K UJ 



218,219 fiYlll\AU. 

Awn tua Seion mewn ma~r set; 
Gnn adacl tculu'r gwawd ; 

Cawn gwmni apostolion Duw, 
A ))bOb rhyw swyddol Saint; 

0 fewn i California deg, 
Cawn fcddu'r cyfryw fraint. T, c. 

218 M. H. 

1\lo!ionnwch Dduw, ffynnonell llad, 
Molwch L!in Ysbryd, Mab, a Thad: 
Molicnnwch Dduw, hollluoedd nef; 
Pob pcrchcn cinioes, molwch cf. 
Coronnwg lu, scraphnidd gor, 
A blygnnt wrth dy draed, ein Por; 
Gosgordclion llachar gwlad y gwawl, 
[ ti, 0 Dduw, a gathlant fawl 
A ninnnu'th saint, ar gerddi llon, 
Ddadganwn folawd ger dy fron; 
.Ein Llcufer wyt, ein Pen a'n pwyll, 
A'n cymhorth tcr yn myd y twyll. 

N. DDU. 

219 M. N. (.Rltan l afJ 

Pan ndciladcr Seion, 
Gan Dduw trwy ffyddlon dystion, 

Pry~! hyny ,:cwcl'd eu Brenin gimt, 
Yn ci ogoniant tirion. 
Mllc'r dnith yn faith i Seion, 
1\ gorthrymllcrnu chwcrwon; 

IJ I 

Ond gwyn eu byd ddyodclefo. wg 
Ac aowir gan ddrwg ddymon. 
Addawodd Du,v, mae'n dcliau, 
I'w weision cr's maith ocsau, 

D<lnrparu man i'w blant.gaol houd 
Yo y dilreddaf ddyddtau. 
Dros foroedd a mynyddocdd 
Ymfudo wnant yn filocdd 

O'r Dll a'r Dwyrain, Gogledd drn,or, 
Gorllewin ddaw yn 1\uocdd. 
i\lae'r Saint yn holf gan Iesu, 
Am byny myn eu ~y!chu; 

I Scion gu dan ganu rant, 
Lie cant eu g->goneddu. 
Agorir yno ffynnon . 
1 olcbi yn glaer·wymon, 

Ucn bcchaduriaid o bob rhyw, 
Fu gynt yn byw'n aft'.ldlon. 
Yr Arglwydd a addawodd, 
Yn Scion i'r holl boblocdd, 

Wneyd gwiedd o basgodigion brM, 
A'r gwin blasusaf rcdodd. 

220 M.. N. (Ail Rem.) 

Gwyn fyd rh_ai pur. o galon 
0 fe\m i fur1au Se10n, 

A'r trugarogion yr un ~v_cdd, 
A'r tangnefeddwyr tir1011. 
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1\i thrig o fown ei muriau, 
Yr una dd'wcd gelwyddau; 

Diwreiddir bwy o'r s:mtaidd dir,
Mae byn yn wir diammau. 
Bycld yno apostolion, 
Bugciliaid nc uthrnwon, 

Henurinid a JlhrO})Invydi 'nghyd, 
Ac hcfyd gwolcclyddion. 
En dybcn yw pcrtreithio 
Y Saint, a'u cadw'n etrro 

I wylio a gwcddio'n glnu, 
Rhag Sutan cu niwcidio. 
U n co rtf l'y<lclg:m yr Iesu, 
Un ysbryd j',v lywyddu; 

Un Arglw,,·dd hefyd. nc un ffydd, 
Uo bedydd gyda hyny. 

Ar IT'J·wynnu'r mcirch santeiddrwydd 
A fydd i enw'r Ar~lwydd, 

Pan fo gwyborhtNh Duw a'i ddawn, 
Yn gyflawn drwy'r holl wledydd. 
Bydd fwy.fwy cu gorfoledd, 
l'ar1 <lrlcl arlli:Jrinrl rhyfed<l,-

Pan fyddu'r ucn r1'r blaidd ynghyd, 
A 'r llewpard yn <;yd-orwcdd. 

Bydd yno bor folinnnu, 
Gau seintiau anwyl Iesu; 

Cyd-byncio wnant n'r llu uwch ben, 
Amen, amen, am hyny. G. c. 

IJO 

R'n!NAU. 221, 22Z, 223 

221 lL :8. 

D.:wch, dewch, 0 Saint, gadawn eio gwlad 
nr ol, 

A thnvy tfydd hwyliwn draw; . 
no I yma'n h wy mewn trais sydd wctthrcd 

ffol, 
Tra mn~ gwlad well gerllnw: 

'Hym ni yn myu'd trwy rwystrau lu, 
c,111·~ Duw ytl galw arnom. s.v i 
A'n gwaith yn 11wr yw rhot 1farwcl, 

0 ll:lr\vCI! 0 ffar-scl! 
lhc ~ion draw Yl! hyfryd wlau i fp,. 

rr lull S.litH calon hur; 
:hc"n bryd i tlili o wlud dial~d Duw, 

J.IG rli!\\"'r t:m1 cyn bo 1111:; 
A:n )t,•ny lfown ar frig y don, 
Trwy"ncrth cin ))~,~-. :~'n Jl:WC~d ynllon; 
;\:• nwn (),111 gnnu r g:\lr !ttr" cl, 

0 1f.1rwcl! 0 lfJ.rwcl! 

222 ]\1. N. IOnu. 

1 !'~ion, hyfryd wlad, ein Tncl, 0 clwg 
Xvni,lly SJintiau mid, o wlud Y gw~ ; . 
1\•1 ~allom yno ~net, dros fil o flwydrlr g":.tw, 
W'·rnasu gydtt'r Oen, hcb bocn nu buw. 

I J. It. 

223 :ll. c. 
0, crglyw di, 0 Argh.-ydd do, 

Ar weddiau tacr dy blant, 
Ul 



224 IIYAI~AU. 

Gan roi dy wen, a throi dy wg, 
A phob rhyw ddrwg i bant. 

Dyhidla i lawr dy ncfol dan 
I'n dwyu yn mlnen yn hy 

Fe! b'om mown hcdd yn cae'i mwyn!Jau 
O'r manna oddi fry. 

Siriola wcdd pob gwyneb sant 
Anwylaf blunt y nef, ' 

Baelionnus Dad, a moos dy law 
ru gwarcd draw i drcf. 

224 11!. N. 

J>. II 

Adref, adrer, Saint yr Arglwydd 
Galwad $ydd i ddod yo ebrwydcl' 
Rl:tag i'r dystryw mawr a'r ailw):d<l 

Ein gorddiwcs ni. 
Ad ref, sein tiau 'lfyddlon, 
Ffowu o blith gclynion; 

Babel sydd, o dclycld i ddydd, 
O'i chwymp yn rhoi arwyddioo. 

Dt:n'": mae Scion yn cyfnertbu ; 
Semhau filocdd gyrchant iddi 
Fe! c'lomenod i'w ffenestri ' 

Rhag y dryc·hiu du. ' 

Seion, Scion yw ein noddfa 
Beth in' well o nros yma? ' 
Awn i'r mnn lie mac gorphwysdra

Ic, hedd yn 'dtor. 
IU 

1\\M!/,\U. 

Seion yw preswylfa. 
l)eintiau y J chora; 

roo mac'r ffyddlon rai, 
0 hyd yo byfryd wledda.. 

0 dihunwn o'n cysgndrwydd, 
A' rhown glust i ciriuu'r Arglwydd; 
Babel sydd i syrthio'n cbrwydd, 

Megys mncn i'r mor! 

225 M. N. 8, 7. 
Tyred, tyrcd i'r ddiangfa, 

Ffo i'r noddfa, brysia'n glau 
0 hyll orthnvm Babilonia1 

Dydd ei difrod stn ucs~u. 
GweU cei wared o th elymon, 

Saf yu ''·rol i dy ran; . 
Draw ar hyfryd fynydd Se1011 

Cci orfoledcl yn y man. 
0 braidd bychnn, paid a~ ~fui,. 

Derfydd rbwystrau, se1~n.a gau, 
Cei dy Dduw yn nodd~r 1h 

Yn y dw'r ac yn y ttm. 
Er dyoddcf maith bclbulou, 

Rhwog gclynion ar y llawr, 
Draw ar hyfryd fynydd Scion 

Cci dy etifeddiaetb fawr. 
Paid bcrcl'in, gild dy ofnau, 
P~id n'th alar, paid a'th bocn, 

Cwyd dy olwg, sych dy ddagrau, 
Gwel dy artrcf gyda'r Oen; 

!l9 

225 



226 llYJ\L'(Atr. 

Gwrando lais 'l'y1vysog by...-yd: 
~";cl dy goron yn dy law. ,. 

Cc1 d nddurno :l phob "'Wynfyd 
Gwisgi unfnrwoldeb draw. ' 

C:ln, mne'th ymdrech bron a gorph~n 
lluddugoliucth gei i'th mn ' 

.Ar dy g wynfim y claw eli ben' 
Meddi rycldid y n y man· ' 

Os cacthiwcd lh~el grculo~ 
Fu'n dy lcthu l:l.wer gwa{th, 

Dra.·~ nr hyfryd fynydd Scion 
Cc1 hwcnydd pen tly dnith! ll.Ev:.. 

226 .M. N. 6, 4. 

Mi J:(nnnf hoenus ~;:~inc 
l'r U wn sydd :lr y fa inc 

Y~ ll'rcnin fry; 
Fe wehr cyn be hir 
Ei dcyrnus drwy'r hoi! dir. 
.Ac hcnffych iddi'n wir ~ 

Ddywcdnf 1l. 

Cydun n yr holl Saint, 
Gnu wcrthfnwrog i'r f1·nint 

Mown uno! ti',Yd·· ~ 
A gwncddnnt ng un lief. 
Mae crocsnw iddo Ef ' 
l. ddod i Jawr 0'1· ncf; 

llbc'n awr yu bryd._ 
l4il 

1 fynydd Scion al\'ll, 
t:au's yno gweled gawn 

Ei ddysclaer wedd; 
Ca1vn yno hefyd gwrdd, 
I cistcdd wrth ei fwrdd, 
'ru hwnt i ofer dwrdd, 

Mewn byfryd wledd . 

Angylnidd fa.wl a fydd, 
A chtin seraphnidd rydd 

Yn ddi-wnhan; 
Clustfcinin'r nefol lu 
I 1vrnndo'r folawd gu, 
A th'ra10nnt hwythnu fry 

Yr uurhy1v gao. 

Fe leinw'r Ysbryd Ginn 
Fynwesnu mawr a man, 

Tnvy'r dyrfa hrU'dd; 
B)'<ld pawb mewn hyf1·yd h oco, 
ll~b n nrhy w nych na phocn, 
Yu CAnu mnwl i'r Ocn, 

Yn ddi· wahardd. 

Mor ogoneddus fydd 
Y snint yn awry sydd 

Yn destun gwnwd; 
('..oronir hwy ryw awl' 
'N froninoedd teg eu gwnwr, 
Tcyrnasant nr y Uawr 

~1ewn dirfawr fi'llwd. 
Ul 



22i nnt...,AU. 

A'r boll annuwiol rai 
Gcryddir am cu bai, 

Gostyngir bwy; 
A 'r diafol fydd pryd hyn, 
Wrth gadwyn yo y llyn; 
Ei rwymyn fydd yn dyn, 

Ni ddryga mwy. 

Mor ddcdwycld fydd y fan, 
0 sicrhcwch cich rhan, 

Chwi ddynion da; 
A ffowch rhag min y cledd, 
Ni wclir mwynch hcdd, 
Aiffllu i lawr i'r bedd, 

Trwy ddirfawr bla. 

0 deucd pawb yn llu, 
1 wrnndaw gydn ni, 

Y rhybydd dwys ; 
0, dewch, medd Duw yu awr, 
0 gyrnu Babel fawr ; 
l'e g wympir hon i'r llawr-

lliac'u beth o bwys. D. n. 

227 M. N. 8, 7. 

0, fy cnaid, paid a thewi, 
Am y fcndith ge'st yn 1·bad, 

'Rhon addawodd y Messiah 
Pan ai ad ref at ci Dad; 

Cacd y blacnffrwyth yn Nghaeraalcm, 
Pan yr ocddynt yo gytun; 

142 

RYl!SAU. 228 

)bc'r addewid o'r cyfla\vnder 
In nyfodiad Mab y Dyn. U. B. 

228 M:. N. 7, 6. 

Cymdeitbas hoffus hyfryd 
Yw bod yn rohlith y Saint, 

Ni ddichon byd roo'i hadwaen, 
Na meddu'r cyfryw fraint; 

Am byny byddwn lawen, 
lleb ofni gwg na gwawd, 

('an's galwyd ni i ryddid, 
0 ofid Babel dlawd. 

Cyfodwch chwi eich pennu, 
Yw cynghor Iesu cu; 

Iii fyddwch drist ond siriol, 
Yo ngwyneb uffern ddu; 

Gorcbfygodd ef y gelyn, 
Ynghyd a'i nrfog lu, 

Gorchfygwn ninnau befyd 
Trwy arfau'r nefocdd fry. 

Am hyny gwisgwn arfau 
y peo Hhyfelwr Jl1(l,Wf, 

Scf gwir santeiddrwydd bywyd, 
'fra byddom ar y ll~ '~r; 

A chariwn gleddyf rom tog, 
Sef gair y bywyd pur, 

Yr hwn a lwyr orcbfyga 
Bob gelyn cyn bo bir. J. 1'. 

14S 
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22!) RYl!NAO'. 

229 M. N. 12au. 

Yn enw'r Cyfryngwr sydd fry yn eirioli, 
0 Dad, rho wrund1twiad yo awr i fy 

ng weddi ; 
0 nnfon ely Ysbryd ar frys i'm cyf'rwyduc•, 
Cyn dclo'r dydd prys ur, mae'r amser >" 

pnsio. 
0 frodyr, 0 frodyr, gwpawn ddyfal )m· 

d rcchu, 
Trwy wcdclill cin dyddiau, i gaulyu yr 

Icsu. 

0 D duw, A"wna cin hwylio i dclw£>y•l 
linlcliwin, 

l 'r Gwr fu'n hoclicdig a r fynydd Calfiu:.,, 
Er mwyn nchutJ dynion rhug myn'd 1'r 

trucni ; 
I Dduw bo'r ~J>g~ot, gwnawn oU (j 

folinnnu. 
0 frodyr, 0 frodyr, &c. 

0 .Arglwy<lrl, hylfordda n i gcisio'th gyf. 
iawndcr, 

F e! gallom oil ofyn mewn ffydd ac adJ. 
fll'ynder, 

Am run yo dy deyrnas, i ni i'w phrcs
wylio; 

'Nol llyn pob pcth arall a gawn, ond Cl 
geisio. 

0 frodyr, 0 frodyr, &c. E. w. 
·~q 

nntNA11. 

230 M. N. 7, G. 

D~chreuwn cin cymmnnftl 
'frwy gnnu maw! i Dduw, 

Am id<lo cin hnmddilfyu, 
A'n cadw ni yn fyw, 

Fcl gall om nn waith otto 
Ymgasglu ymn. 'nghyd, 

I wrandaw <.>gwydclo1·ion 
Pcn.Llywytld yr holl fyd. 

Pwy bynag wnclo grcdlt 

!30, 231 

Hi ciriau cf, n'u gwncyd, 
Gnilf ddcrbyu dawn yr Ysbryd, 

'Nol fclmac Du11• yn dwcyd: 
0 Arglwydd, rho ely Ysbryd 

0 hyd i ni dy Mint, 
A diolch bvth wnnwn iti, 

A'i gyfri'o bcuaf fraiot. T. o. 

231 :\L ~. 7, c. 
lloell y cynghorion gaw,om 

Yn y gymmanfa hon, 
Gal'l cu priodol argralf 

Ar f~.ldwl pawb o'r bron, 
Fel byd<lom o hyn nllnn 

Yn ffyddlon ~yda'1· g1~ni th, 
Gan dclwyn yr oncst guion 

I mewn ltcb fod yn fuith. 

Ni grnvsom aduysgindnu 
Am bctbau dwyfol Duw, 
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388, 389 IIY:.ll~AU. 

Dyro'tll Ysbryd i'th swyddogion, 
Fe! y gallont dystio'n hy; 

Fel pregethont i'r gwrandawwyr, 
Fe! gwraudawont hwythau'n iawn; 

Yna credu, a'u bedyddio, 
A chael rhyw ysbrydol ddawn. J , R 

388 M. N. 8, 7. 
Yr efengyl amy deyrnaa 

A bregethir trwy'r boll fyd, 
Er tystiolaeth i'r cenedloedd 

Sydd ar wasgar ar ei byd; 
Wedi hyny fe ddaw'r diwedd, 

Babilon a syrth i Iawr; 
Icsu Grist a fydd y u Freniu, 

Yn mhob man a lie yu awr. J , n. 
389 M. C. D. 

Hoffgahv sylw pawb o'r saint, 
I wel'd eu braint a'u bri, 

Fod gobaith cnel cynnysgaetb I on, 
Yn Seion, ddinas gu; 

Yu Nyffi-yn y mynyddoedd 'nawr, 
Gwneir Teml fawr i Dduw; 

A galwad sydd ar bawb o'r saint, 
I l'Oi rbyw faint, bob rhyw. 

Daw rhai 5.'r melyn aur yn mlaen, 
A rhai a'r arian gwyn, 

Daw rhai a'r ddegfed ran o'u yd, 
A'u daoedd gyda hyn ; • 
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lfUINAU. 390, agl 

A'r tlawd a ddaw yn rhwydd o'i fodd 
A'i rodd fach at y gwaith: 

Fd hyn tnvy undeb pawb, hi ddaw 
1 ben hob fod yn faith. J, n. 

390 M. N. 
Fy ncrth sydd yn fy Nuw, 
A byw nis gallafbebddo; 

F.fyw'm harweinydd da o hyd, 
A'i Ysbryd wna'm goleuo. 

'Rwy'n cacl o'i hedd bob pryd, 
'fn nghanol byd erlidgar, 

Ac fc <ldaw tymmor ar ol hyn, 
Cafwcl'd ei wyneb hawddgar. 

391 M. H. 
Yr Ysbryd santaidd oddi f~y 
Breswylio yn ein pebyll n1 ; 
Ei fwyn wresogrwydd fo fel tao, 
A'i fltam enoyno ddwyfol gf,o. 

Bocd i'w olcuni ar bob pryd, 
Ddadguddio holl beryglon byd; 
Ac na foed dichell Is y rhod, 
Na wnclo'n amlwg cyn ei bod. 

Pob tcmtasiynau sydd neu ddaw 
Wncir trwy ei nerth i gilio dra1v; 
A pbob cenfigen gas a Hid 
A ,\r yr Y sbrvd ff'1vrcld o'n bryd. 
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392 1lY3IN.AU, 

Ni lwydda gweniaith, byllafnwyd, 
Ei gorchudd dcg yr Yabryd gwydl 
A phob bradwriaeth dan y fron 
Dtlynocthir gan ei lewyreh llon. 
Pob balchder ffol, ac hunan-Ies 
Ddiflanant yn oi clilirfawr wres'· 
A phocn a gofid gydu hwy ' 
A giliant rhag ci ncrthocdd mwy 
Gwyn fyd y sa.wl n. gcir yn llawn 
O'r Ysbryd Gh1n, a'i ddwyfol ddawn1 li wy yw'r dedwyddaf yn y byd 
A'r rhai sy'n cacl y wlcdd i gyd. 

392 .M. N. 8, 7. 
I'wy yw hon a ddacth i waered 

Ac sy'n seinio ncfol iaitb? ' 
'Fi yw'r wraig fu mewn ditfaethwch 

Yn ymguddio oosnu maith: 
Yno cefais faeth i'm porthi 

Lie nis gallai'r ddrnhr r/IJadd· 
'N awr 'rwyf etto'n euw~"m Priod ' 

l'w gyfarfod yn cich gwa'dd. ' 
Os yr Iesu yw dy Briod 

Beth yw'r nodau wyt 'yn ddwyn? 
Oni wclweh yr arwyddion ' 

Yn fy nghanlyn cr ci fwyn? 
Nid ocs genyf wisg ysgarlad, 

. l>'cl g,an fam putcininid byd ; 
N1d yw m cwpan chwaith yo mecldwi. 

Ond yn arllwys hcdd o hyd. 
~3'! 

fiUllUll. 393, 39·1 

Wd, p1e mac dy ~ri~, bcllach? 
l)nid yw yn oodi n h1r? 

llat' na feiddiwch ddwcyd yn uchel, 
~too yn agos iawu yn wir: 

hi y saetha goleu'r felltcn, 
ll;IW yn sydyn lawr o'r nef; 

Yt~u'r UD\1-ir wna fel soil, 
A t!O<l at ci saint i dref. 

393 M. 1\. 12, 8. 
J', b pt.'thod sydd barod i'm dilyn trwy'r 

byd, 
On:hfygllf trwy allu fy Nuw; . 

Uwy'u gweled na. ddeuaf yn bcrlfa.1th lm 
pryd, 

1'rwy lynn mewn pcchod i fyw. 
~a lwyddcd y gelyn i'm dcnu un awr, 

I .. yro ar lwybr y lfydd; 
Fy mwriad yw ymdrcch nm wobr sycld 

f11wr, 
A thoimlo'n beddychol a rhyd<l. 

394 M. N. 
:'\.1 wylwch am danaf, 0 Scion, 

One! t.'l:nwcb yn uchcl cicb lief, 
A J:"L.Jdiwch ncs dyfod llew Judn 

\ n fuan ar gwmwl o'r ncf; 
!lac 1, d<x:d, yn fuan ar gwmwl o·r nef . 

'J'nr•\WCd f• gwialcn ci nllu, 
Gclyllion ci Scion i'r lla wr; 

233 



394 EIYliNAU. 

A thra y glyn gwg i'w wynebpryd 
Hwy soddant i ulfern i lawr: ' 

Gwnant, gwnaut, hwy soddant i u1J'cro i 
lawr. 

Hir, hir, anwyl saint, y crwydrasom 
Ond, ond byth achwyn nis gwnaw~· 

Ac er pob meddiannau gollasom ' 
Mac'r golled yn elw mawr iaw'n · 

Clywch, ~lywch, mae'r golled yn elw 'ma•r 
1awn. 

0 peidiwch a'ch wylo a'ch ochain 
, Na f~ed i'ch alaru yn h1vy; ' 
Rwyf nawr dan lwyr nodded y nef-

oedd-
Caffod gyda'r Iesu byth mwy · 

Caf, caf-caffod gyda'r Icsu byth ~wy. 
Derfysgwyr, fy oil yspeiliasoch, 

Fy nghartref a'm ceraint i gyd · 
Yn awr 'rwyf allan o'ch gaf.'lel ' 

A byth m'vy ni ch1vrddwn yn nghyd. 
Clywch, clywch, a bytb mwy ni chwrddwn 

yn nghyd. 

Ewc.h 'nawr, chwi drueiniaid fy Uaddodd, 
EJCh gallu sydd drosodd yn awr · 

0~ rho'!'d .n mewn beddrod i orwedd, 
Rwy n tach yn y byd uwch y llawr· 

Olywch, cly\vcb, 'rwy'n iach yn y byd 
uwch y llawr. 
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Rl"looKAU. 395 

Na wylwcb, wyryfon teg Sei~n; . 
Ddawr felbion, na wylwch 1 nu; 

lan's 'n.'IWT'rwyfyn ~wisgohfl;tddgoron, 
• Yn ngbanol gogomant a bn; . 
Cl) web clywch, yn nghanol gogontant 

'a bri. 
Tri•t trisL iawn oedd awr ein 'madawiad, 

Al;u ddeigryn gollas.och b~y? hyn i 
On 1 buan eich Loesau ant hetbto, 

Cewch gwrdd il.'rrhai ~nwy? ynwyn; 
l~wcb, <lcwch, i gwrdd a r rhru ganwyd 

yn wyn. . 
T1'1r111, trwm yw pob mynwes gan drtst-

wch, . 
~lac hiraeth fet P\\'U sydd ar gefo • 

On•l buan y gwawria'r ho1J'foreu, 
Pan welwch eich Joseph drachefu; 

llutr, hoff, fydd gweled eich Joseph dra· 
chefn. 

Uryd hyny mor dded~Vydd y cwrddwu, 
Llawenydd a leinw bob .bron; 

GwnaJoscph ac Hyrum em cyfarch, 
Yn Seion yo siriol a lion; 

(,l'n<lnt, gwnant, yn Scion yn siriol a lion. • 

395 M. N. 
r., beth Y'"'t• cynhwrf enbyd sydd, 

0 ddytltl i ddydd y~ ~ynu? 
A vw Cl•ncdloclld dac 1· 1 gyd, 

tn uno 'nghyd i'n lletbu? 
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396, 397, 398 IlY.MNAtr. 

Os llllli <lyrnait.l yw'r anwyliaiu 
Meddant Uu a all cu gw:ued · 

Codwn fyny, pcidiwu ofui ' 
Ein gclynion oil gilnt fSl'Y;lU. 

Pan.y ~~cl:tni ui cyu bir 
Ar Sewn du 1'w synu, 

396 llf. N. 
Bocd llwydd i dcyt·na.s ncl(,.,Jt 
1 fyn'd trwy 'r hoU ardaloedd, 

Trwy bed war pcgwn byd : 
'Docd lluoedd yn llon, 
Yn ddeil.iaid i hon, 

Yr awThon cr cael bywyrl. 
397 M. N. 
0 cotiwn bawb yn awr 

.Mai maw1· yw'n braiut; 
N1 chawsom Dduw erioed· 

Cyn dod yn saint; 
Cawn Ef yn a\vr y n Dad 

I'n elwyn i wlad sydd \~eli, 
1 dderbyn ger ei frou 

Fendithion gwell, 
398 ]1:[, N. 

A ed teyrnas nef yn mlnen o hJ cl 
Ncs euuill dei lia.id ti•wy'r boll t:>·rl 
'l'cyrnasoedd dacar mal's o Ja w 
Edt•ychant arni gyda oraw 
Am fod ci 13rcnin mawr e:c~·H:n-

l'w dryllio oll. -
236 

lll )111.\li. 399,40() 

) ~ pur gyfn;hhiau. teyrnas nef, 
1 11 J.Sychryn m\wr 1 wlad a ~href; 
() .1 d gogooiaut dclnw cyu llll', 
1 dlhla'n Uwyr y rlll\i anmb~r, 
A yna lrcfn ddaw t rwy'1· tn·, 

.~ hL,Jdwch Duw. 

399 )I It n. 
i, wcnydd J~ph oedd yn fawr, 
f n y diBgyoai'r an~e~ lawr, 
/1. phl\o y clywodd ema1:1 Du"·· 
Er •Iango• ctto'r ft'ordd 1 fyw: 
llolfoedd caelllinell oddi fry, 
l'od dydd gerllaw,-hir u~s a fu,; 
r •lydd l\ ddacth ; 'rym nmnau ·nawr. 
ro rhodio mcwn goleuni mawr. • 

400 M. N. 
Ilirnclhus y'm o awr i awr 

Am 'l'el'd Caersalem Newy~d Duw. 
\l\-11'1! rhwy~g o'r net' yn dod 1 lawr, 

Yn ddinns amvyl in' i fyw : . 
~-1 st rydocdd eutaidd gerdd~m m, 
T "d'd ci harddwch nefol hi. 

0 (cl mac.'r meddwl hwnw 'na'!r 
Yn creu'r fath wynfyd dan etn bron, 

!\••I•>\'<> un J?W!II(ie uwclt y llawr, 
• Wna gystalu~f i.'t· ddil!as hon ; 
( acl myn'd i'r Scion bon 1 fyw, 
\'y'r nU wy'n "<'isio gan fy Nuw. • 
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401, 402, 403 liYAlNAl1. 

401 M. N. 
Draw mae blocddio buddugoliac1h, 

Nid yw'r amser hwnw 'nawr, 
Ond fo ddaw trwy'r orucha.tiaeth 

Gawn wrth rwymo'n gelyn rna11r 
Yna ucl1el fydd ein lief, 
F e! buddugol blant y ncf. 

402 l\I. N. 8, 8, 8, 6. 
0 boblocdd daear, daoth eich awr, 
Rhy1v ddysgwyl sy'n eicb aros 'nawr; 
Mae Duw'u cydweithio ar y llawr, 

Ar fyr daw'r gwaith i ben: 
Ei saint gychwynant tua'u gwlad, 
.A 'r byd sycbedant run cu gwaed, 
A bwgwtb dial mae eu 1'ad, 

0 phiolau llid y nco. 

Arwyddiou welir mnes o law, 
Yn llanw bronau pnwb 1\ braw, 
Can's dydd ofnadwy fydd gerllaw-

Dyfo<liad Mab y Dyn: 
Och, ochl fcl cryna'r anwir rai, 
Pan welant Iesu yn nesilu, 
.A'r fflamiau t:mllyd gwyl!t yn gwau 

I fod yn ungeu blin. 

403 M. N. 
1'y rcd, .Arglwydd, 11r y cwmn·J, 

Gyda'th Iu, dirfawr fry, 
I deyrnasu'n gwbwl. 

~38 

D\'liNAU. 404, 405 

Ni ddaw heddwch byth .i ffynu, 
Nt:t daw'r byd mawr 1 gyd, 

Dao awdurdod Icsu. 
Yna cawn ni drigo'n ddedwydd 

A chytuo bob yr un, 
Oan glodfori bounydd. 

404 M. N. 
l'an oeddem yo egl'!ysi'r. byd, 

Gwnaem ofui, ofru, ~fru ;. 
A thyua'n crefydd br~tdd 1 gyd, 

Ot•dd ofoi, ofni, ofru : . 
·n~m ·nawr yn eglwl:s Iesu Gnst, 

y0 llooi, lloni, lloru ; . 
~i fycJ.Iwn mwy~h by.th yn drlst, 

Ond Uoni, 11om, 11om • 
405 M. N. 

Mi weddiaf bcb b~id, . 
Can's Duw syd~ .om plaid; 

A pbob petb a gc•s~r, 
A roddir wrth ra1d. 
Mae ffydd yn un gref 
Wrth orscdd Y ncf; 

Am hyny mi wcddinf 
Ncs clywir fy lief. 
ltlac'u Ceidwad mawr fry 
r n ciriol o'n tu i 

Ac ni wna'u Tad nefol 
nrth omedd i ni. 
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406, 40i UYMNAtJ, 

406 M.N. 

0 boed y Baint i gyd nr diln 
Yn seiuio can am Seion ' 

0 berwydd mae holl deul~'r nef 
Yn lion eu lief am Seion : 

Daeth gwah?ddiad~u taer i'n clyw, 
Am ddod 1 fyw 1 Seion. 

Am byny brysio mae y s;int, 
~gael pob braint yn Seion. 

Sewn, hoff Seion, 
, G\;yn fyd na. bawn yn Sei011, 
Rwy n dysg~vyl am yr awr o hytl, 

Cawn fod 1 gyd yn Scion. 

407 M. N. 6, s. 
Mae'r deyrnas wedi dod 

Er cysur i'r boll saint'· 
Daw bon cyn bir i fod ' 

Yn deyrnas fawr ei maint· 
A bydd yn ben tcyrnasoedd bytl 
A'i Brenin iddi ddaw mewn pryfi 
Ac eiddo'r .Arghvydd fydd o hyd' 

Yr holl genedloedd draw 
A ddo'nt i'w foli Ef. 

A'u golud rho'nt yn rhwydd 
~ Arglwydd mawr y nef; 

Bremno~dd _ddeuant rhag yr hllint, 
A ma.wrwn daear eilw'n fraint 
Gael crymu lawr wrtb draed y saint 

2~0 ° 

nnll!nU. 408, 409 

~1 cba'r anufydd fyw, 
Medd uuw, 'n y deyrnns bon, 

Mwy na'r rhai fyd~ ar ol 
Yn ngbanol Ballllon; 

w ·~ awn, ufyddion, oll i fyw 
J!it1on, hoff orphwysfa yw 
1 wwh il. ddel yn bobl Dduw. R. o. 

408 M. :N. 8, 7. 
llalH·r sydd o tTyrdd gan ddynion, 

'NaWT yn mhedwar cwr "! byd; 
On 1 cr cymmaint yw eu ntfer, 

'ituu yw ffordd ein Duw o byd1 
l'awh a ddelo y ffordd bon~, 

A lldoelh iiJ"cfnodd B_renm nef, 
\l<wn llyctd unin,vn, cmtf adnabod 

lllli un ffordd a drefnodd Ef. A. D. 

409 M. II. 
l>rigolion dnc'r n nefoedd fry, 
A•lclolwch bnwb yr Arglwydd cu; 
GwArcdodd I..ot a Nonb gyn~, 
tr•na'n gwared ninnau ar em hynt. 
J!'lyw ucfol ddo.wn a rodda Ef 
rr'ufyold roi yn nhc~nas nef; 
.\c nil gadawa'i seintum cu, 
L <lrigo mewn tywyllwch du. 
c;wybudacth a doethineb wiw 
,\ fo•ldir gao hoff scinti~~ou Duw i . 
Ant h\'D rhown gloil, oJn llais y~1 ghr, 
\ ,.,.~•ldi"'ll 11.1)1 cin dwyn i'w du·. J , 0 • 
• ~ ·111 



410, 411 DYM.NA.U. 

410 M. N. 6, 7. 

Seintiau lion, clywch fy lief, 
Dewell i dref am y cyntaf; 

Duw sy'n gwa.'dd ato ef, 
Tua thref, cyn y gaua.f: 

Ga.nddo cawn werthfawr rodd, 
Rhyngwn fodd y Jehofa, 

A gwnawn fyn'd, bawb o'n bodd, 
I diroedd California. 

Yno cawn ·wel'd ein Duw, 
Fu mewn poen yn cin prynu, 

Ar ei sedd curaidd syw, 
A mil fyrdd yn ei foli: 

Engyl lor, seintiau In, 
Eiliant fawl cywir galon, 

Idd eu Brawd, Priod cu, 
Ar eu taith lawr i Scion. J. R. 

411 M. N. 5, 5, 8. 

Efengyl ein Duw 
Oedd hyfryd i'n cly\v, 

Pan glywsom ni gyntaf ei sain ; 
Ar ol bod cyhyd, 
Hi ddaeth yn ei phryd, 

Mewn gwisgoedd ardderchog a chain. 
Trysorau tra drud 
Gyfrana. o hyd, 

Mae'n llawn o fendithion o'r nef: 
242 

JITliNAU. 

A pabodd mae'n awr 
Hollluocdd y llawr 

r .. derbyn, a brysio i dref. 

412 M. C. D. 

s. 1 byw a bod yn Mabel cy'd, 
Dydd byfryd mcddu'r wlad, 

Ll nad ()('S pocn nac ingder bycl, 
Na goftd o barhad: 

1'.,.-b wrtb eu bodd yn gallu byw 
Wrtb reol Duw, cu Tad, 

u, bUll troeeddwr cuog mwy 
Yn mmwy trwy y wlad. 

Rrdol pysg y mor, ymlusgi~id dae'r, 
A'r adar oll yn un, • 

y u,., fcl ocn yn llwdn gwar, 
Lht'r ddaear yo gytun : 

0 d.kdwydd ddydd, dy wawr a ddel 
\'II dl\WCI i fy rhan, . , • 

('aff11·yniant Uaeth a diliau mel, 
y n ddiogel yn y man. 

l'o Tad, i'n Tail! boed diolch dwys, 
'Rym ar ei bwys yu byw: 

.A'u 1011wl, ci saint a'i eugyl glwys 
Yn gymhwys parchant Dduw; 

Pob lin"' pob trood, pob tafod dyn, 
l'ob cini()('S is y ser, 

nhowch glod i Dduw oil Y0 gytun, 

412 

Ein Brenin tirioa ter. 
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U3 

413 M. N. (Rhan l a.fl 
Pa. beth yw'r son y sydd, 

D'we<hvch im'? &c., 
1'rwy'r ddnea.r yn ein dy<ld, 

D'wedwch im'? 
Pnhnm y gedy'r seintian 
En tni a 'n boll berth 'nasau. 
En gwlad, a phob pleserau 

D'wedwch im'? &c. 
Dywedaf iti'n lion, 

Am y saint, &c., 
ncb ocdi'r ndeg hon, 

Amy saint; 
Hwy unt i wlad hyfrydlou 
r adoiladu Scion; 
Hi loinw fryd a chalon 

J?awb o'r saint, &c. 
Ein g warcd gawn yn lion, 

Ddydd a dda.w, &c., 
Rhng pliiau .Babilon, 

Ddydd a. ddaw; 
Pan bydd yr ha.int a 'r plfuu;. 
A'r newyu dn a.'r nodau, 
Ein gwa red a gawn ninna.u, 

Ddydd a ddaw, &c. 

F e welwyd g"ynt trwy tfydtl, 
Rhyfedd iawn, &c., 

Orphwysfn yn ein dyild 
Hhyfcdd iawn; 

~H 

llU1.1141T, 

Df1redodd y prophwydi 
Yod pared1gaeth lui, 
A Dinnau sy'n eu crcdu, 

Rhyfudd iawu, &c. 

414 M. N. (..til RanJ 
0 ~web o Babilon, 

Medd E<in Duw, &•., 
1 Seioa oU yu Uon, 

Medd ein Duw; 
~well waredigaetb hyfryd, . 
A pherlfaitb gyfraith rhyddtd, 
A mwy nil hyuy befyd, 

Medd ein Duw, &c. 
Bydd bon fel ncf i ni, 

Dedwydd ddydd, &c., 
l'&lrll bob rbyw fwyniant cu, 

Dodwydd ddydd: 
Dim golld bytb i'n bllno, 
Dim ing na thrallod yno, 
A'r g1:lyn w-edi 'i rwymo, 

Dod'trJdd ddydd, &c. 
A mwy ni hyn gawn ni, 

Dedwydd ddydd, &c., 
Sef cwmni'r Iesu cu, 

Dedwydd ddydd, 
l'o tywys a'n llywyddu 
Yo drefnus iawn, a'n dysgu 
Yo bcrJfaith i'w addoli, 

Dcdwydd ddydd, &c. 
R 2U 



4Hi lUJII~A C!, 

Ni welodd llygad noetb, 
Hyd yn hyn, &c., 

Ni chlywood clust y doeth, 
Hyd yn hyn; 

'Does galon all ddych'mygu 
Yr hyn ddarparodd Iesu 
l'r rhai sydd yn ei garu, 

Hyd yn hyn, &:c. J. • 

4l5 M. N. 5, 7, 9. 

Rhoddwn ogoniant, 
Rhoddwn ogoniant, 

Rhoddwn ogoniant i Dduw, 
Fe anfonodd lawr o'r nef, 
Wir Efengyl ei Fab cf, 

'llhon a ddichon ein cadw ni'n Jyw 

Gwnawn ei cl1yhoecldi, 
Gwnawn ci chyboedcli, 

Gwuawn ei chyhocddi trwy'r byd, 
A gwnawn dystio wrth bob dyo, 
Fod ein Duw yn para'r uu, 

Ac mor isel a•m barddel o byd. 

Cawsom wybodaetb, 
Cawsom wybodaeth, 

Cawsom wybodaeth yn rhad; 
Ca',vd gwil'ionedd ganddo J~f, 
Trwy ei anwyl Fab o'r ncf, 

A tbrw y wneuthur ewyllys ei Daol. a. 
)146. 

fll')01At1, 416, 417, 41S 

4l6 M. N. 
Ol>JU\f, rho In' dy Ysbryd Glan, 
A ddyla.mmdan mcgys tan, 
A boell i'w wres yn lldiwahan 

l'nllcnwi nr y llawr; 
lh-dl.ina ni i•'i ddonian, 
o"o m~11·n cnnyna odlau, 
M anrain ein tafodnu 

rth 11,11 oll yn nwr. 
!.Ill> 11i'r cldawn gyfieithawl gu, 
:0..1allwetld icithocdd oddi fry, 
1 cld'l>lg.m J>ethnu'r nef yn hy, 

l'n Uoni ar y \lawr: 
JU.o fi'vcld a dawn brophwydo, 
k awvr i'n cyauro; 
A m•1ii.n1t fo'n dylifo 

O'u genau uinna11 'nawr. T. c. 

417 M. N. S, 6, S. 
1 l vrnB~ ncf dcrbyniwyd ni, 

Trwy drci:U ])erlfnith Du1v; 
Rym bdlach yn ei hadwaen hl, 

Ac yn•ldi'n boJli byw; 
'l'ra JK•ry t'wyllwch mawr y byd, 
Uol uni hon fwyha o hyd. 

418 M. N. 
::,.,ini>fn fav. l i'r Arglwydd Dduw, 
I'• n~f wrthddrych mo\iaut yvr; 

1-:ie -r'n hawlio'u can: ~17 



419, 420 nntNAU. 

Dyrcbafwn glodydd 
Yn ucbel beunydd, 

A pha.rchwn bytb ei enw gliuJ. 
419 M. C. 

DrMv, draw mewn broydd pell, 
Mae cartref yr boll saint ; 

Mae'r tfordd yn mhell, ond myn'd a 
wnawn 

0 gyrhaedd pob rhyw haint. 
Mae:uchel floedd cenadon hedd 

Yn d'wedyd wrtbym, "Dewch 
Rbag digter Duw a'i ddirfawr lid' 

D iddosfan yno gewcb." ' 
Gwyn fyd y rbai a wrendy'n fwyu 

Ar lais udganwyr Duw, 
Trwy barotoi a myn'd ar frys 

I Seion wlad i fyw. T. u. 
420 M. N. 

Mae cysuri'w"gael 
I'r saint yn ddiffael, 

Os byddant mewn bcdd; 
A chant gyda.'r Iesu 

Yn Seion fawr wledd. 
Dcwcb, seintiau, bob un, 
Yn llon a cbytun, 

Ein galw wna'n Tad 
I weithio am ennyd, 

Cyn meddu'n hoff wlad. T. u 
2 1S 

llYOA.U. 

421 M. N. 
Fy nbafod, dadgan 

Fawr ddaioni Naf, 
A thystia'n gadarn 

Am ci roddion braf: 
<i.bloedditi'U hy, 

421, 422 

Foci Duw yn galw 'nghyd 
F.i aowyl blant, 

O,bedwar cwr y byd; 
r dial ddaw, 

A gwac'r anufyddion 
Sy'n gwrthod dod 

Yo oghwnmi'r saint i Seion. T. H. 

422 M. N. Sau. 
Si woaeth Duw crioed wcithredoedd 
At y ddae&r trwy'r boll oesoedd, 
lleb yo gyntaf i bysbysu 
K1 11J'frinach i'w brophwydi. 
Yr lott fyd, ni wnacth ei foddi, 
C)n rboi Noah i bregethu; 
Ar am 'll'rthod gciriau'r prophwyd, 
Yr bell fyd mcwn dw'r a foddwyd. 

('yn i Sodom a Gomorra, 
Tnry y tan gael cu dyfctha, 
lhnr bytbysodd ci amcanion 
I'• wu Lot, trwy ei angylion. 
Antll'l ddactb at ~harias, 
l'J'll i Griit sefydlu'r deyrnas; 

'H9 



423 TlYMNAU. 

IIwn~v'n ddwys a wnacth bysbysu 
Y cat loan iddo 'i eni 
Yntau'u llawn o'r Ysbryd gwclwyd 
Bu'n bregethwr ac y11 brophwyd · ' 
A cha'dd fod yn ragredegwr ' 
0 fiaen gwyneb y Gwarcdwr. 
Angel hcfyd wnacth hysbysu 
:M:air a Joseph am yr Iesu · 
A to Bf fe ddneth o'r dwp:nin 
Ddocthion Dow wrth arwydd screo. 
Felly gwelwn fod Duw'r nefocdd 
Yn dadguddio trwy yr oesocdd 
Gan hysbysu ei fwriadnu ' 
I'w holl weision trwy gyfryngau. 
Duw sydd etto'n ddigyfnewid 
Cododd ,Joseph Smith yn broplnvyd· 
Daeth augylion ato yntau ' 
I fynegi am y llafnau. ' T. n. 

423 :M:. N. 

I ti, 0 Dad, i ti yn wir 
Y dyrchwn fawl o galon bur· 

Clod mwy gawn roi, clod mwy 'gawu rni, 
'Nol i ui ffoi i Seion dir. 
Nyni dy saint, tJyni a awn, 
Dy nodded pur yn Seion gawn · 

Ac ~m d.Y. hcdd, ac am dy bedd, ' 
A th :~~wl wedd, dy foli wnnwn. r. u. 

i!nlNA.U. 424, 42~, 426 

424 M. N. 
Jltpnwn fuddugoliaeth.draw, 

tqrwacthaf cnawd a byd : 
l 'an fydd y rhai drwg 
0 dan ddwyfol wg, 

r 11i yn lion. beh ofni'r llid. 
Ibtr~ny.Jil diderfyt,· a gnwn, 

u, O"nldlon a wna wn fod; 
A ·1(..-obrwy hardd fydtl 
1 fcib y wir trydd, 

Ar ol ioldynt gyrhaedd y nOd. T. n. 

425 M. C. 
J . ion wlad, pa. bryd caf fyn'd 

u ~r.~uol cystudd blin? 
) n wrthddrych gwawd yr wyf yo awr 

Gan dylwylh t~ fy hun. 
Fy nghcraint oll, gelynion ynt, 

P.r J<ID yr wyf yo sant; 
.A r lro• 1d•l wnes oedd credu Dnw, 

Ac· UM gyda'i blant. 
~ >!'lthio wyf na fydda.'i'o faith 

l'yn ~anu'n iach i'm cur, 
G n fme<l draw i artref gwcll, 

A'r.adcbwedig dir. T. n . 

426 "AL S. 
•••e<htyd llawet· am yr Oen, 
IJud IIlli na cligon etto; 

~· 



~27, 428 DTMNAU. 

G'vaith yw moliannu'r Oen dilyth, 
Na dderfydd bytb mo bono. 

!'an treulir mil o flwyddi maitl1, 
Wrth hyn o waith yn Seion-

Sef rhodd1 perffaith fawl i'r Oen, 
Byth ni bydd son a.m ddigon. 
427 M. B. 
Y seintiau ffyddlon sydd 
Yn dysgwyl am yr awr, 

Y ci\nt fyn'd adreu oil yn lion, 
I ddinas Seion fawr. 
Mae a.wydd lon'd fy mryd 
Am fyn'd i'r hyfryd wlad, 

Lie cwrddir pawb sy'n caru Du,.., 
Yn byw mewn llwyr ryddhad. 1 1 

428 M. N. 
Mac Duw yn galw'i saint i Soion, 

Clywch ei lef, &c., 
Y rhai sy'n meddu cywir galon, 

Clywch ci lef: 
Mae rhai yno 'nawr yn harddu'r Ill.', 
A gwneuthur eu nefolaidd dre', 
I dderbyn gwrch Dywysog Nc', 

Clywch e1 Ief, &c. 
Pan ga.sgla.f fi fy saint i Seion, 

Clywch fy lief, &c., 
Bydd gwae i'r cyfryw sy'n elynion. 

Clywch fy llef; 
252 

HTllNJ.U, 

Mi a.w lddynt yn fy llid, , 
Aa ddly•tyru'm cyngbor cy d, 
J. p1l&t' i'm saint ncfolaidd fyd, 

Oywch fy lief, &c. 

Ctodlweoa di, nac ofna, ddaear, 
CIJW fy lief, &c., 

l'D fu.n ia1fn myfla'th adfer, 
Clnr fy lief ; , 

OllaDwch chwi, grc'duriaid mas, 
Jr aaial rydd ci borfa fr_as, 
A cllewch ci tiryta yn e1 lias, 

Clywch fy lief, &c. 

I!Mnro fawl i Dduw am ei addewid, 
()ewch yn awr, &c., . 

l'wy ydyw'r dyn nad bolfai rydd1d, 
~cbynawr: 

~29 

Arop'r blodau yn mhob pau, 
J. utCIJ' oil ey'n Uawenhau, 
Mao ll'nryUJ eyflawnder i'w fwynhau, 

.l.lewcb yn awr, &c. J, w. 

429 M. N. 
{ ywcb, mae'r gwylwyr yn galw, 

{) deowch mewn pryd; 
!be oedwch ychwaneg:o'ch bodd ; 
llllwch, 01ae•r ameer yn nesu 

rr Hint fyn'd yn nghyd;t 
.t.Ut'r alwad yn ~glur.ar g'oed~;3 



lti"MNAtt. 

Pwy, pwy na wrandawa' 
Mae'n alwad o'r nef, 

Yn galw'r ftyddloniaid, 
0 deuwch i drcf: 

Ceir cwrdd a phroplnvycli, 
Gwyr dewrion dros Ddu,.-, 

A'r ben apostolion, 
A'r rhai sydd yn fyw; 

A Joseph ac 1Iyrum, 
F;u'n dyoddef pob sen, 

P ryd hyn bydd gorfolcdcl; 
l:laint, d'wedwn Amen. 

Ust, mac gweision yr Arghvydcl 
Y.n gallv yn awr 

Ar bobloedd y ddaear j ddod; 
Ciywch mae ganddynt drysorau 

Goruchel a mawr, 
Sy'n hacddu eu derbyn mc1vn cln·l· 

D ewch, dewch, chwi drigolion 
Y ddaear o'r bron, 

l.fae'r gwylwyr yu galw, 
0 deu1vch yn Uon: 

Cewch wleddoedd danteithiol 
0 gariad ein Duw, 

Y rhai a'ch dedwydda 
Tra fyddoch chwi byw, 

Er gorfod dyoddef 
Pob erlid a gwawd, 

C ewch Dduw yn Dad i chwi, 
A Christi chwi'n F1·a,wl T TL 
'J.JJI 

nnr'!.lU. 430, 431 

430 M:. c. 
ilarlt7de>,d ma.wr i ni, rai gwael, 

ONd CJI(') 'r cfengyl hon ; 
A il!llld 1 hi i'r trist1vch prudd, 
) rn'·l O'IVrdd C) dan ein bron. 

tl plrlon~Jdnu wna'n rh~ddbau 
() boh rhyw dristwch bhn! 
14 l•cchycl i'r afiachus rm, 
Ubo'll'n glod i Dduw bob un. 

431 M. N. 7, 6. 

liM ~)Jiym maclr gwirionedd 
rn bt<l~g dros y byd, 

Jlle'n myn'd yn anorchfygo~ 
Trwv rwystrau mawr a lhd; 
~ AJlu all wrthsefyll 
r ~'lfir a darddodd draw; 
wns~:onc'ro ncrthoedd Babel, 
A thsro'r byd a braw. 

T. a. 

N ·n mvnM tTwy'r teyrnasoodd, 
J bhtll pob iaith a lliw_; 

te ~.hrg yr an war dt!ymon 
rn tryrit!lon blant i Dduw: 

ltledlOt.'ll<l v.nant arswydo, 
A'r do...tbion syd.d :(D syn, 

A r uint wna. dpt10 1ddynt 
3hi dwyfol wnith yw hyn. ~5 T. n. 



HYMN AU. 

M. N. 

0 byddwn fl'yddlawn, scintiau gwiwr, 
Cawn fyn'd i'r tir ddadguddiodd nuwr 
Dyrchafwn weddj o un fryd, 
.Mewn purdeb caJon oll yn nghyd ; 

Ac yna cawn cin gwlad, 
Addawodd Duw, cin Tad; 

Cawn gwmni Duw nr gefn y don; 
Awn yno'n llu, a pbawb yn lion. 
Ac wedi lunio ar cin tir, 
Cawn wel'd ein ITiesu cyn bo hir, 
A chaiff ogoninnt gan ei saint, 
Am eu gwaredu rhng pob haint; 

Cawn gwmni engyl glan, 
Yn peraidd seinio can; 

T'rawant cu hoff dclynau per, 
A rhoddant glod i'w Harglwydd Ncr. T.l. 

433 M. N. 
Ni awn o don i don 

I Seion hyfryd, 
Gan adael Babilon 

I wac dychrynllyd ; 
Awn draw i'r noddfa wiw, 
Rhng pliiau o bob rhyw; 
Myncgwn wnith ein Duw, 

Yn Seion hyfryd. 
Blinasom oil yn byw 

Yn ngwlnd y gofid, 
256 

IIT»NAU. 434 

A.c awn trwry gynghor Du w, 
I Scion byfryd ; 

Yo awry ffown trwy f!Ydd, 
Mordeithiwn noe a dydd; 
Gwir no<ldfa ini sydd 

Yn Scion hyfryd • 
Pry~urwn oil yn nghyd, 

I ffwrdd o'r adfyd, 
Gao troi o Babilon 

I Scion hyfryd : 
llae Duw yn galw'i saint, 
0 Babilon rhag haint, 
I pcl mwynhau eu braint 

Yn Scion l1yfryd. 
Awn yno o un fryd, 

Ac o'r un Ysbryd; 
Cawrn wcl'd ein brodyr cu, 

A Seioo hyfryd; 
~roliannwn oil yn lion, 
Ein Duw ar frig y don, 
Gao fyn'd o Dabilon 

I &ion byftyd. T. c. 

434 M. N. 
0 mor ddymunol 

Yw undeb plant y nef, 
Yma'n cyd·wledda, 
Gau~:unu'n lion eu lief; 

llulf derbyn acklysg 
Oau wir gonadou Duw, 

2~1 



43!}, 436 liYMlU11. 

lloff cael o'r Ysbryd, 
Can's Ysbryd cnriad '!"' 

Mawr yw ein breintiau, 
Cael gwledd yn eglwp Ud1w 

Gwledd a gawn hcfyd 
Ar fynydd Seion wiw. T. 

435 M. N. 
~wr yw'r rbai'n sy'n cfcn!(yhl 
Gw1r dnngncfedd yn Nghri$t Iuor 
Cryfdcr Babilon sy'n crynu 

Gao eu lleisiau lion; 
li wy yw'r seintiau hynO<l, 
Fcddnot wir awdurdoo 

Odd'wrth Ddnw, nt ddynol ry• 
I son am hedd a chymmO<I: 

Gwyn cu byd sy'n rhoi gwranclnwiad 
Canto wenau Crist a'i gnrind 
A mwynhnu ei hir dllyrnnsiatl 

Ar y ddnear bon. 1, c 
436 M. N. 7nu. 

Du1•, trwy allu cynnal mac 
Pawb sydd foddlawo ufydclhau; 
Galw mac ar bawb heb goll, 
'Grcdu'i dda.dguddiadau oil· 
Yn cin tlydd o'r nef fe'u rbt:Cr, 
l~r milwrio dan bob croc~. 
I gyrhncddyd noddfa glytl 
Seion Duw, cyn dystry 11'; h)1l. r,JJ 
2~ 

lff)IJ<At. 437, 438, 43') 

M. C. 

T.ll 

438 
, dray; ) n y dyffrynoedd p41ll, 

di:rf'.lwr allu Du.w; 
r ania11hr n1 cacl ci drci, 
1 rd 1" ly•iau gwi"·· T. u. 

439 )!. ~. 
)li wnaf fllwrio tuwy 

A gwo.clt'cduyliau, 
odda!:lnt la,Ter chvy', 
Ac amr~·...- frwydrau; 

liwm! dililllch it, 0 Dad, 
Ala dy f!Ylln,,rthwy rhad; 
1 m CC<lwabt nr fy nbracd, 

Lr ma~nt fy meiau. 
1'1 c!T'Iliulnulnu glun 

\ all-~unynodd 
m ""'" n rhyw wrcsog dun, 
lU1'"1 a'm hndfywiodd; 

!~Sit 



~40, 441 II Y .tll'U, 11. 

Ces olwg 'mlaen trwy lfyd 
Ar waredigol ddydd, 
Pan caf fy nhraed yn rb,1dd, 

Trwy allu'r nefoedd, r. 1.1. 

440 M. N. 
Yn erbyn brodyr gau 

Y gwnaf filwrio; 
Hen ddichell rhai 'n yw hall 

Er mwyn gwenwyuo : 
Pan dardd .eginyn gwan, 
E r dwy n 01 fihvyth i'r lim, 
E u goren yn y man 

Wnant er oi wywo. 
Arfogwn, deulu'r lfydd, 

Mae in' olynion; 
Gwnawn frwydro nos a dydd, 

E r cyrhnedd Scion : 
Mae olfeiriadaeth nef 
Yn seinio'n Jlon ei llef, 
Dcwch, blant, dewch tua thref, 

Qll 0 UD gnJon. T. 14 

441 M. N. 7au. 
Diolch ddylcm bob rbyw n ·r 
Amy dwyfolgynllun mawr 
A ddadguddiodd Duw o'r ncf. 
E r cwblhau 'i amcanion ef. 
'l'ystiodd Ef a'i .lfab ei htw 
'l'rwy e u llais i'w dewis ddy' n 

:160 ' 

uncu.u. 442 

Dtlll&'r 0!:•-pob peth trwy'r byd, 
~ hrn ynddi oll yn nghyd." 
llhowd cymdcithns engyl gl:ln 
Er em m•rthu oll yn mlacn, 
J l!lln~'ll I' ·ion wiw, 
Lie d,u0d .._,int ein DUll'. 
DraW' I s ion gwneir gwabodd; 
Cryf a llc•,r, dcwch, dewcb o'ch bodd, 
1 fwynh.tu yr hyfryd frnint 
~y•lJ yu 11ros tfyddla.wn saint. 
Yu, mao 'm cartrefie clyd, 
1'110 tri~: holl ddewrion byd; 
hoolfciri.ulaeth Duw 
A a brtolitbia tra fom byw. T. LL. 

442 ill. N. llau. 

I S.WO, •o~.int llyddlou, dewch, dcwch yu 
gytun, 

wyubawn u'i gwir lfrwytllau sydd i ni 
Lu!l un; 

,W amryw ddysglcidiau yn llawn ar 
tin bll"rtld; 

W'lllwll gnuu ton beraidd, pan galfom 
gyJ-g..-rdd. 

folie rhJ" gynhcnu a surni, bydd si>n 
A W,1dJ<1 r r t mlau gyfoclir i'r Ion, 
M IJilf<Y•l Sdou estynir trwy'r tir, 
A r .a~nt a l•r•'•"'> liant yn duioacl cyn hir. 

T. LL. 



4l4.3, 444 

443 l\1. N. 
I Luniwr pob daioni, 

Seiniwn gan, &c., 
Mae gcnym achos moll, 

Seiniwn gfin. 
'Nol bod yn nhir y fagd<111 
Dangosodd in' oleuni, 
A'r unig tfordd i'w feddu, 

Seiniwn gon, &c.; 
'Rym 'na1n yn rhodio ynddi. 

Seiniwn gan, 

444 M. II. 

lthown fawl bytb byth i'r anwyl Dda., 
Tangnefedd ddactb i ddynol ryw; 
Yn olen dydd dae th llcwyrcb lfll&wr 
Yo ngenedigaeth Icsu mawr. 
Y dwyfol Air a wisgodd gna:wd. 
Cytfelyb i bechadur tlawd; 
Gadawodd f1vyniant nefol fri, 
A daeth yn anwyl fra.wd i ni 
Bwriadau l or i'r golwg ddacth. 
A rhyddid i warcdu'r caeth 
E> ddyfnder tlodi, gwnc, a pboen, 
Trwy rinwedd hneddiant gwned yr ON 
Dirgelwcb ei cwyllys fawr, 
A wnaed yn nmlwg ini 'nawr; 
Diddymwyd ncrth mRrwolneth dri•l. 
l>aeth bY'vyd !lawn yn Iesu GrisL 

2«l 

nnuu.w. 445, 446 

II 'lryUyt E~ mor hynod yw! 
o.Mpared dyn, a'i gadw'n fyw, 

ilamuedi~t~~eth gaeth ci g1~edd, 
Jldiddu bythol hcdd. DEWI. 

445 M. N. 
0 B hilon, hiracthus 1vyf 

Am l""l rhyddhad o'th ormes di; 
Am n•l<li•l. rhyddid, mac fy ngbri, 
I •:.il•.1 ilJ well mao'm tynfa i, 
ud Ol"! gelyn, brad, na chlwyf: 

Cat rn<• f1 ..- i wir f1vynhnu 
Htdd a'ttawenydd gyda'r saint, 
[welt rob cactbiwcd blin a baint, 
l'o ." iun.-0 hyfrydol fraint, 

'11')1' wrth fy modd-'rwy'n Jlawcnbnu. 
DEWI. 

446 M. II. 
lllod.uyn inidd, hnrdd ci wa,~, 
El d.:~wrh gollwyd nr y llawr; 
lir •1nnMint grym y storom gref, 
rn ~ion clto gwclir cf. 
'trw1 iawn yr Oen, Eneinniog nef, 

t<"ynnydd ar ei dyftant ef; 
r oefola"d nraf chwyth, 

luoadll-.Ol")'th nrno byth. 
lllll'l!yr etto'o rosyn hnrdd, 
Ar~~~~lau dlfyfol nrno dnrdd; 
lt<!Ppch drn· ar Scion fryn, 
.\ dd"'a .. ~n yr angel gwyn. 

261 



447, 448 nnuuu. 

:Mown ncfol dwf addurnol fycld, 
Yn llewyrcli tcr tragwyddol ddy,ltl: 
Anadlau l or yn nwyr ncf 
]{ydd gynnydd byth i'w llngurcf. loii"IU 

447 M. II. 

Gwyn fyd y meirw sydrl yn Kghri t, 
Ni welir un o'r rhni'n yn drist; 
Dncth diwedd nr eu trallod hwy. -
Yn mhlith y cynawn byddant mwy. 

CiLnt orphwys mcwn ta,~clwcb nmwr, 
Uwch cy rhaedd Uid gelynion lla" r. 
Uyd doria d dydd; d aw' r corlf i'r Jan, 
I fywyd ue wydd yn y mnn. 11"-" •· 

448 M. II. 

Jiaul, lloor, a ser ynt yn gytun, 
Yn traethu gallu'r dwyfol Guu: 
lloll wcllt y maes, a'r blugur bY"· 
Sy'n dangos i ni allu Duw. 
II oil dwf yr egin yo mhob ronn. 
A ffurfiad ffrwy th y gorscn wan. 
A'r addfed ffrwyth toreithiog ~y.t.l 
Yn canmiiWI Duw o ddy<ld i dci~·,Jd. 
Gorfoledd y medclwyr draw 
Sy 'n canmr~wl gwaith ei ddwyfollaw, 
A chludiad yr ysg\Jbau llawn 
A ddengys oi ryfeddol ddnwn. 

26~ 

TIY.IIN~U. H9 

Am ddydd yr iacbawdwriaoth fnwr, 
lioN clodydd boll drigolion lla.wr; 
P!dJ cldaetb i ni, ben ffrwythnu'r ncf
C]natl3f ~naid ydy1~ of. 
0 d uwch, dcuwch oil mown prycl, 
I w cyn3Ullf Duw yn nghyd, 
1'\ ' lvm oll i'r wledd ddilyth, 
I f•yta bi\TfLf bywyd byth. DEWI. 

449 liN. 
Jl,,.rb, dcwcb, 

lJn~.,Jion da~ar, a gwrandcwch-; 
I cf. nqyl ufyddhewch, 

A bywyd gewch i gyd; 
1.1 afsd J>Oh caethiwcd prudd, 
A rh•ymnu pccbod, dewch yn rhydd; 
fanZtlef,-.111 siriol i ch11; sydd, 
l r uu 11iliodd, dacth y dydd; 
0 rl••k·d•l nu1wr yn fuan fydd 

M frnnhl Scion ;-hcdd o hyd 
l'.f ld rhnn y cyfiawn tra bo byd. 

t.wir, j(Wir, 
'Jl den~' I welir oyn bo hir, 
A'r ;;.-a;, I yo tori dros ein tir,-
Amly~ir dawn y nef; 

Jlydcl t'wyllwch crchy\1 wccli fl'oi,_ 
ra rh..-, mau trnwsdcr eu dadtr01, 
l n ~itha'r coli cr~'r oil eu rhoi, 
,\ 1.1"1<1 wn•garn hcb osgoi 
I ... , nvb daear, gao amdoi 

' ZM 



450, 451, 452 UYMNAU. 

Yn ddylif, dnn lywodrncth gn•f 
Yr Iesu,-moliant itldo Ef. IIIIWI. 

450 M. C. 
Tyr'd, Ysbryd ~~~~ol, oddi fry, 

A'th gwmni rho yo nwr, 
Fel gnllo'r saint fa.wr la.wcnhau 

Wrth drin dy bethnu mnwr. 
Gorchfygu wyt bob ysbryd gnu, 

Yn nghaool brwydrnu poeth• 
Goleuo'r meddwl t'wyllnf wvt' 

A gwneyd y ffol yn ddocti.. ' r. u 

451 M.S. 
Yo mlnen yr a\vn yn ddcwr o hy•l, 

Rr gwaetha'r byd a'r dinfol; 
Canlynwn ol cin Blacnor gwiw. 
F el byddom byw'n dragwycldol. ,., 11. 

452 lii. N. 
Nyni yw'r bobl dtlcwrnf sylltl 

Ar wyocb y ddaear jl:ron; 
0 ddydd i nos, o nos i ddycJ,J 

Rhown fawl i Dduw yn llo~. 
C!Jdgor. 

Y ffyddlawn saint yn nwr y -l'dit 
Dan wcnau boll' lu v m·f· ' 

Yr amser dclaw, m110'r ·flydtl• ~t•·rliAW' 
l'n gwnrcu draw i <!ref: 

:160 

nYllllAT'. 

Er llid y cliafol, 
Ilea deyro gormesol, 
.A'l nerthocdd swynol, 

J::io pared o Babel gawn; 
A'i nrymo cf A chadwyn gref, 

Drol dymmor yo ddiogel wnawn. 

"rnry allu Duw, ein ncfol Dad, 
( 'lm&11'll fcddu y wlad yn wir, 

A ruan...,thu'r Arglwydd lor, 
Crea•dy•ld mor a thir. 

r fyddlawn saint, &c. 
Kf'!m uod··b beunydd byddw,]l byw, 

l)an ri,\i cio Duw bob dydd; 
.Ae yna gwlcd<loedd hyfryd gawn 

O'r bLI•u~ rawn a rydd. 
r If) d·ll:rwn saint, &c. 

l'ryd byn ccnfigen edy'n Uwyr 
t ynwce:~n holl ddynol ryw; 

J. J.:ha•b a fydd heb friw o:~c aeth, 
l'rwy gnadigaetb Duw. 

Y lfyd.tlawn saint, &c. ~. R-J. 

453 M. C. D. 

f n TaJ, yr hwn wyt yn y ncf, 
\'n ~nw'r lcsu cu, 

Mran y cwifloo gwrando'n lief 
Yn ••r, ac ntcb ni: 

0 fh,, dy Yabryd iddynt hwy, 
(1 rho~ rit1wrdtl _pur, 

267 



454, 455, 45G nTMNAU. 

I wneyd yn iach bob bri1\' a chlwy' 
Fel byddout byw yn hir. ;;, n'-f>. 

454 l\f. N. 

"F,a be!h yw'r cynhwrf mawr y sydd, 
lrwy r byd yn awr o ddydd i ddydd· 
Y Babiloniaid ynt l•'u llcf ' 
Am dclifa bollnmvyliaid uef. 

Awn o blilh cin holl elynion, 
Sydd am dywnllt gwaed ein calon 
I gartrefu mynydd Seion, ' 
Dan amgelcdd, &c., &c .. ein Duw. 

J, R-S, 

455 M. H. D. 

Cbwi, fodau br~tu, nn rowch eich bryd 
Ar olud gwlnd, na bnlcbder byd 
Ond ceisiwcb oil tra cnffoch fy...; 
J. etifeddu tcyrnns Dduw: 
'Nol dod i'r hyfryd deyrnas hon, 
Try Ysbryd Crist y trist yn lion· 
:Benclithion nefol~t f1rynbewch, ' 
'I'ra i'w chyfreithiau'r ufydd.hewcl!. 

J.R-8. 

456 l\1. c. 
0 Babilon, dy f:twredd oil 

A syrth yn ddim i 'r llawr, 
A'th boll wychdcrau ilnt ar goll 

Yn nydd dy gystudd mawr. 
,611 

liYllliA IJ, 4:17, 458 

Er dy fod 'nawr yn bardd dy lun, 
Mewn Jlawndcr a phob braint, 

Er byny mae rhyw amser blin 
l'tb gwl'dd mcwn pia n haint. 

Y saint bryd hyn wn:.mt lecbu'n gu, 
Dan nodded Icsu mawr, 

Yn mhlith cu hoff gyn-deidiau flt 
Yn dyodclof ar y llawr. A. L. J. 

457 M. N. 

Ma,rr, mawr, 
Y\\"r biracth arnnf sydd yn awr 
Am Seion,-0 na thorai'r wawr 

Yn gyflym o fy mlaen, 
I'm cludo yno yn cld igcl; 
Tiyfrydach hyn nfl'r diliau mel, 
Cau's dytTryn y mynyddoedd, gwcl, 
Yw'm cartrcf i ; O'n fuan del 
Yr adeg byddnf o dnu sel, 

Yn dyrchu clod, me,vn byfryd gun, 
I'r Tad, a'r !llnb, a'r Ysbryd Glan. 

A. L. J, 

458 M. N. 

Ccnedloedd y byd sy'n gwnwdio'n drnhaus, 
Mae rhai'n ft'u holl fryd, yn gyndyn par

hans; 
Gwrtho<lant y gwir, gan erlid y sain~, 
liwy welir cyn hir dan ddyrnod a hamt ; 

360 



41>9 

Plant Scion, r&i hawddgar, a fatbrwyJ 
dan draed; 

Gorcuon y ddaear, tywalltwyd eu gwaed; 
Yr :unser a gacd, 'nol cyoghor y Uys, 
Dielir cu gwaed ar Babel :u frys. DE'n. 

4 59 M. N. 
.Am Scion, fy nghan yn fclys a fydd, 
Mi deithiaf y.n mlaen tua Seion bob dydd; 
Gnd:lwaf hon blaut y dinnyg i gyd, 
Diflana cu chwnnt, daw gwae ar en byd: 
Aaturiaf dros doNau cynddeiriog y mer, 
Pe byddwn heb olen na seren na lloor ; 
A wclon y net' fo'n llanw pob :hwy1, 
'Rwyf am fy11'd i dr.ef, i l(m gadw gwy1. 
Yr Arglwydd .e i hun, i Seioo y daw, 
Rho'wn foliant yn.un, mac•r amser gerllaw; 
Cymdeithne yr Oen yn fuao a gawn, 
.A. byw yn ddi-boeu, a·n lluniaeth yn llawn; 
Blodcuo fcl lili bydd I~rael yo awr. 
A'r ncf yn sirioli a r degwch eu gwawr: 
A Joseph mcwn hwyl, dan addurn y nef; 
A chawn gad,w gwyl yn lion gydag ef. 

i''v Dcml ar fry11, daw Dreoin y net; 
Ac allan o'i lys y gyfraith rydd Ef; 
Prif ddooiau cin Duw a roddir yn awr, 
I godi yn fyw farwolion y Uawr; 
I'r Jim daw'c hen <leidiau fu'n hir dan 

y lien, 
Ca. dorau cnrcharau cu rhoi led y pen; 

2U» 

RYJIC<AtJ. 460, 461, 462 

. w' r Ue eu gwelir mewn hwyl, 
A SeJon y f 'd ! dre' i Jon gac\w r;wyl. 
'Rw-yf am Y0 1 ' DEW I. 

4S0 :M. N. 6, 8. 
Rhyfeddu 'rwyf_ o hyd 

Anfeidrol g:mad Duw, 
Ei ddyfnder maith, a'i ~yd, 

Ei led, a'i ucbder gw!w i . 
'Onll engyl glan Y nef, na r ~a,nt, 
B tb ddirnnd ei anfeidrol f:unt. y . 

Mae'n ddyfnacb, ~vn,_ yu Wlr, 
N il.'m boll druem t~1st, 

A gwelwu hyn yn ghr. 
Yn myw a marw Cnst:, . 

Dlleth ef yn dlawd, bu farw o 11m 
d ddyn DEWf. r ad fer bywy euog • 

461 M. N. S, 7. 
'Rwy'n hiraethu am fyn'd n.drcf, 

Draw i Scion, hyfryd wlad ; 
Dyma ydyw roclys ddr?'c}y Nhad . 

L\ais mwyn tyner. ?r, ' 
Boddlon yd\vyf i erhd1au, 

Gwg a Hid trigolion llawr; 
A D ; genyf. trcchaf rwystrau, Ari•m hetifeddiac.th fnwr. » swr. 

462 M. N. 6, 8. 
E r fod fy ngwedd yn wnel, 

l>fcwn cyflwr isel tlawd, 
471 



463, 464 UYMNAV, 

Daetb Iesu'r Prynwr bael, 
Oedd freinoiol, i mi'n frawd; 

0 ryfedd faint dy gnriad di, 
At un annbeilwng fcl myfi. 

Pan oedcl tywyllwch du 
Yn clallu'm llygnid gwan, 

Y fwyn efengyl gu, 
Lewyrcbodd ar fy rhan ; 

0 draddodiadau crcfydd gau, 
'Rwyf 'na'IT yn rhydd yn llawenhau. 

Yn lle ammheuaeth gaeth, 
Mae genyf sicrwydd 'na.wr; 

Fy ofnau ymaith neth, 
Mae im' lc~wonydd mawr; 

Am hyn gelynion blin a gaf,-
Yn nerth fy Nuw· cu conc'ro wnaf. DEwr. 

463 1\1. II. 

Cynlluniwyd ffordd gan Dduw ei hun, 
Er dwyn yu ol syrthiedig ddyn, 
A gwneyd ei em1ic.l trist yn lion, 
A byw me,vn gwynfyd ger ei fron. 

J,n-s. 
464 M. H. 

Am Grist o'r nef a'i farwol glwy', 
Na fyddwch mcwn ammheuaeth mwy; 
Yr Ysbryd Ginn rydd eglurbad 
l bawb a gredo, cr llcsil.d. J. n-s. 

2 72 

llX"llNAO. 465, 4GG 

465 M. 11. D. 

l'an gafl'o'r saint fedd}annu'r wlad, 
l:icf Scion hoff. gan lor cu Tad, 
O'r galon oll d

1

adseiniant fawl, 
Fcl yr aderyn am Y gwawl. 
Cyfododd Haul cyfinwndcr Duw, 
Llcwyrchu mae i ddynol ryw ; 
Hoff saint, yn awr, cyd-htwenhewcb,. 
A buddugoliaeth cbwi n gewch. J . "· 

466 ;>,I. N. 

Dncth yr awr ini"n Uon, 
Adael hen Babilon, 

A mot·io tua Scion, . 
0 gaethiwed gwlad gclymon_; 

l>ynion drwg, llawn o drats, 
Sydd a'u Uais yn un lief, . 

Am dywatlt gwaed cyflawmon, 
Dynion doeth Is Y !'cf : 
Angel Duw rydd 01 lcf, 
Oeilw ni tua thrcf; 

M:nc .Babel fawr i syrthio, 
A'i gogoniant oil i gilio; 

l>Jiiau hon sydd gcrllaw; 
Dydd ei chwymp ~unn daw; 

l'r saint mae gwared1gaetb, 
Ar fwyn dir Scion draw. 
Mac'r faniar fawr o'n blaen, 
y n ehwifio draw ar daen ~73 



466 JIYlll'I'AU. 

Droa frigwyn donau'r eigion, 
Tua'r wlad sy'n llawn bendithion, 

.Awn or frys, mawr yw'r frnint 
l'r hoi! sain t yno sydd, 

Uwch cyrhacdd brad cynllwynion, 
Heb un fron yno'n brucld. 

" Yn inch i b:\wb yo awr," 
O'n ccroint, fach a mawr; 

I Seion own dan ganu 
Clod i Dduw, a gorfoleddu, 

'N gu ein bron, gawn yn hon ; 
Awn i Ion wlad y wledd, 

J feddu bythol wynfyd, 
l cchyd pur, hir, a hedd. 

:Pwy yw'r rbai'n hedant 'nawr, 
Yo llu mawr, oll yn mhell, 

:Fel cyfiym golomenod 
l 'w 'stnfelloedd, rhag y difrod? 

Dyma'r saint, heddyw sydd, 
Mcibion Dnw, plant y dydd, 

Yo llan1U o'u coethiwed, 
Draw y rhed 'rhai'n yn rhydd. 
Llwyddiant mawr fydd i fod, 
Dyna nod dawn y nef, 

I ran y gwarcdigion, 
Yn nyffrynoedd hyfryd Seion: 

Meusydd Hawn, o bob grawn, 
Yno gawn yn ddi·gel; 

l'er winwydd ar ei dolydd, 
Glenydd Hacth, maeth, a mel: 
274 

HTUNAtf. 466 

Yno tyf aeron tcg, 
Cynnyreh hael ffrwythau chweg; 

Gwinllanoedd, gcrddi llavmion, 
A phcr lysiau, a dnnteitluon; 

Celloedd llawn, lhmiaeth lion, 
Geir yo bon, gorcu'n wir, 

A heddwch Dow, fclafon, 
Yn llifo dros ein tir. 

Cnnn wnawn ar ein taith, 
Droa donau'r cigion maitb; 

Dinasoedd myn.ydd Seion, 
Aeth il. bryd a serch cin caJon ; 

Tcmlau bon bura'r fron 
Whvdda lou yn ddilyth;. 

Ei deddfau pur a'n cyfyd 
Oil i glyd fywyd byth. 

Henffych " ell, ddedwydd ddydcl, 
Pan na bydd poen yn bod, 

Yn Scion, lie chwcnnycha 
Brcuin nefoedd wncyd ei drigfa ; 

0 !'r fath fraint, fawr ei maint, 
Ni ddaw baint byth i hon ; 

A llnuiaeth ncf i'n lloni 
Gawn, o fri ger ci fron ; 
Yn lle gwarih hyllig wedd, 
Awn i gu wlad y wledd; 

Is gwinwydd yr cisteddwn, 
Dan y ffigysbreoiau canwn; 

l'eraidd win gawn yn hon, 
Ni fydd bron un mewn bra.w; 

2JS 



46i' UYMl'UU. 

A gelyn i'n dychrynu, 
Yn ei ddig, mwy ni ddaw; 
Y deg forwynig fydd, 
Ar draed yn ysgafn rydd; 

Gwyr ieuainc, a gwyryfon, 
A henafgwyr wclir weithion ; 

0 un fryd, gwyn cin byd, 
Dawnsio'n nghyd yno wnawn; 

Ein galar dry'n llawenydd, 
A hedd ar gyunydd gawn. 

J~lywydd docth ne£ a llawr, 
Gyda'i ln ddaw i lawr, 

I Scion i deyrnusu 
Gyda'r saint, am fil o fJ\\'yddi : 

'Jl'wyllys fawr, dros y llawr, 
"\Yneir yn awr, fcl 'n y ne'; 

Daw'r byd lei gardd yr Arghvydd, 
Gyda llwydd yo mhob Jle. DEll 1. 

467 M. n. (Rlla11 JajJ 

Pabam terfysga pobloedd byd, 
Gao furmur mcwn annuwiol fryd? 
Ac y myfyriant nos a tlydd 
Ryw bothau ofcr a difudd? 

Breninoedd a phenaethiaid byd, 
'Mosodant mewn cyngborf!t 'n ughyd, 
Yo erbyn Ion, ci tl ti rion Dad, 
A 'i Grist, 'rhwn yw'n lachawdwr mnd. 

276 

1'1\'")I'NAU. 4ti$ 

J)ryuio ctt l'invymau, medlla.nt, 'vna.wn, 
Ac iddynt byth nid ufyddhawn; 
'Rhwn sy'n preswylio'r ncf yn hardd, 
l>fe a'u gwatwar, 1\C a chwardd. 
T,\efar& J.iy,vydd nef a d'a'r, , 
A dywcd wrthynt lnvy mewn bar ; 
Ac o'i ddigllonrwydd Ef y daw 
'N drwm arnyn't (idychryn, aeth, a braw, 

468 M. H. (ilil Ran,) 

Minoan osodais 'na\vr, mcdd Duw, 
Un uchel rl\dd o ncfol ryw; 
Fy )lrenin i deyrnnsu'n ~-ych 
Ar Seion fynydd, httrdd et drlt·ych. 

Gofyn, a chcnedlaeth.!tu'r pa,vr, 
A roddaf yn dy feddumt nawr ; 
Terfynau'r byd a rod~a~ fi, 
Yn etifeddinctb fawr 1 tt. 
A gwialen haiaro drylli'n sarn, 
Yr annu'' iolion yn dy farn; 
Eu rhwysg a'u mMvredd ~wy ni bydd., 
Mal uri hwynt fel llestr prtdd. 
Gan hyny, 'na.\Vr freninoedd byd, 
Byddwch synwyrol ar .bob pryd; 
A barnwyr daear yn etch myag, 
Cymmcrn•ch, 0 cymmerwch ddyag. 
Gwas'naoth,vch chwi wir Arglwydd n<ll\ 
N:ewn ofn, o gariad a to Ef; 

1' l/7~ 



Ymlawenbewch yn Nuw 0 byd. 
licwn dycbryn Ira b'och yn y hy<T. 

Y llfub cusenwch oil o serch 
Hhng fddo ddigio a tbroi'n o~·ch 
A'ch difa o'r ftbrdd i ddirmyg llawu 
Pan gyneuo'i lid ond 'cbydig inwn. ' 

Gwyn fyd pob <lynion dan y nef 
A ymddiriedant ynddo Ef. 
I wlad y tangnef hytllol n~t 
A gwlcdda ar ci goriad ci\nt: 

469 M. N. 8, 7. 

Dewch, 9 dcwch i Scion fynydd, 
Chwi hqtfdeulu Duw y nef, 

J,Jo y daw yr boll brophwydi 
A'r hoff saint i gyd i dref:' 

Yno·n nghyd y daw y llwytbau, 
Etfro bydilant hcb ddiro cur· 

O'r fath wynfyd dl'imla f'enaicf 
l'nn gaf feddu'r hyfryd dir. ' 

.Fe fydd yno bnwb o'r seintinu 
0 dan nodded Duw y nef · 

0 nn wawriai'r hyfryd foreu' 
In' gael myned tun tlll'cf. 

J)J::WJ. 

0 gacthiwed mawr hen Babel· 
Dydd ei dystryw sydd gerll~w· 

J.'fown, 0 frown i ddytfryn Eplll'l{im -
lliogcl fyddwu pnn y dnw. w. ~-

~7~ 

470, 471 

470 M. H. 
A all y fraich a wnaeth bob dim 
Ddiffygio byth, ncu fyn'd hcb rym? 
A balla nerth y cadarn lor 
A wnaeth y ncf, y tir, a'r mor? 
Nerth dyn yn fuan a wanhn, 
A chryfder ie'nctyd blino wna; 
Ond nerthocdd anchwiliadwy sy 
Yn mythol frcichiau'n llnrglwydd ni. 
Y saint, ymaclnewyddu wnant; 
Can's derbyn nerth o hyd n ¢tnt, 
Nes cyrhncdd y dcdwyddol dir, 
Lle mae digrifwch bythol pur. 

471 :M. N., neu M. n. 
Y saint, y saint! yr addfwyn saint, 
llwy gflnt fcndithion mawr ou maint; 
Er troi o'r byd i'w herbyn hwy, 
Byth ni chant eu gorchfygu mwy. 
Er cinidd fwrddro'u Proplnvyd mawr, 
A cholli'i wirion wacd i'r Jlnwr, 
Ni ddarfu'l' saint; ond hyny fn, 
Fe! deuai Jlwyddiant mawr i ni. 
Ethol-was Duw, a chyfaill dyn, 
Fu Joseph trwy ei fyn•yd blin; 
lliae heddyw gyda'r Duwiau fry, 
Yn gweithio er ein hachub ni. 
Y saint, y saint! mae Duw o'u tu, 
A'r ncf sy'n gwcnu arnynt fry; 

~Til 



472, 473 llYMNAU. 

Wrth wcl'd cu cynnydd trwy'r holl fyd, 
Pob gelyn sydd yn llawn o lid. 
Ond rhwng y mawr fynyddoedd dra,v, 
Cawn lcchu rbagddynt yn ddifraw, 
Pan fydd y rhyfcl, pia, a'r haint, 
Yn difa'r byd fu'n bliuo'r saint. 
Mae'r wo.rcdigneth hoff gcrlla,v, 
.Ar frye y Brcnin mawr a ddaw1 
Mae'i d~ yn cacl ei barotoi, 
.A'i deulu yno oll ~y'n ffoi. • 

472 M. N. 
Brysio 'rym i gwpla'n gwaith 
.Ar byd gwyneb dacar faith; 
.Ac 'nol d'll'yn tystiolaetb gref, 

Fod cin mawr waith yn eiddo'r ncf, 
Yna ni awn, ni awn i Seion dir. 

Llwyddcd gwcision Ieeu mawr, 
I rybyddio lluoedd llawr, 
Fod yr liwn fu ar y groes 

'Nawr yn Jlcfaru yn cin hoes; 
Yna ni awn, ni tt\vn i Scion dir. 

0 cyfraned Duw ei nertb, 
Fe! y gwnelom waith o werth, 
Sef dwyn Uu i deyrnas nef, 

Fel caffont <'i adnabod Ef; 
Yna ni awn, ni awn i Seion dir. 

473 M. N. 9, 8. 
Fe welir t~'r .Arghvydd yn uchel 

Goruwch yr holl fryniau i gyd; 
2~0 

• 

RYllN.I.U. 474 

Dyliflad ccnedloedd fydd a to, 
A'r bobloedd yn lluoedd yn nghyd: 

Bydd Scion yn !e gw~redigol, 
Hhng pliiau dmystnol a. ddaw 

Ar wnrthn'r nnnuwiol yn sydyn; 
Mac'r dystryw arswydus gerlln'"· 

Brcninoedd y ddaear a ddeunnt 
0 barth au pellenig y byd, 

I edt·ych ar hurdclwch y dclinas, 
A'u mawr ragorin.etlJau i gyd: 

Wrth gnnfod y cwmwl gogoniant, 
A llcwyrch tiin tllamllyd y nos, 

llwy ftiinnt mown dycbryn ac ofn, 
Tra byddant ar clrengu gan loes . 

Cnbdeniaid, penuctbiaid, a mawrion, 
A grwydrant i cbwilio am lc, 

Ucb gn.nfod un loches yu un·man 
llcclm rhag soriant y No': . . 

Hwy waeddunt yn groch ar y crctgtau, 
0 syrthiwch in' gwared ~:n pocni 

Mae'n well in' fynydcloccld 1 n cudd10, 
N:i sefyll yo ngwyddfod yr Ocn. M. J, 

474 M. N. llau. 

Tydi'r Ilwnnddawaist i dderbyn yu wiw, 
Holl blun t y rhai hyny sy'n credu yn Nnw; 
Dy Ysbrycl oyfr:1na, a'th fendith l'hu lnwr, 
I'r rhai i'th wasauaeth gyfiwynwn yu awr. 

2al 



475 liYMN<IU. 

0 Dad, gwna eu derbyn fel 11'yn fu yn 
ngholl; 

Gwnactl1 gwaed dy Fab anwyl eu prynu'n 
llwyr oil: 

Trwy rym 'roffeiriadallth a roddaist i'r byd, 
.Bendithiwn hwy'n eiddo dy deyrnas o hyd. 

Dy hedd a'u hamgylcho, a'th allu, 0 Ddu"· 
I gadw gorch'mynion dy Fab tra font byw; 
Dy Ysbryd bob amser breswylio'n eu bron, 
A selia hwy'n eiddo i ti yr awr hon. 
Ae er dy ogoniant, yn berlau tra drud 
A f'ont, pan ddaw'r Iesu yn Freniu trn·y'r 

byd; 
A chyda'r cadwedig, 0 bydded eu rhan, 
l'an gaiff Duw ei foliar dan yo mbob man. • 

475 1\f. N. 

Rbyn• wledd fawr dda.nteithiol arlwyir i'r 
cyfiawn, 

Fcl gallo'r boll seintiau gaol gwledda'n 
helaethla wn; 

Y:maesydd sy'n addfed, a'r medwyr yn l:in 
A gasglant y gwcnith, er i'r efrau gael tan. 

Deuwch .i swper, denwch i swper, 
Dcuwch 1 swper y Priod.fad mawr. 

Ewch 'nawr, cl1wi'r boll weision, ar led 
trwy y gwledydd, 

D yrchafweh eich lleisiau,a. rhoddwch ddwys 
rybydd 
~~ 

475 

r 11\laol drygioni, flleidd-dra, a llid; ' 
.Mac'r Arglwydd ar ddod i deyroasu trwy r 

by d. 
D ouwch i swper, &c. 

Cyhocudwch y barnau sy'n dod, a.'r trueni; 
Can's, ocbl ar ol hcddyw, yn dyfod mac 

fory. . . d 
p.111 gniff y drrgionus, n'r nnwrr 1 gy ' 
I::~tllo~gi fill soil: rhybyddiwch mown pryd. 

D cuwctt i ~'vpcr, &c. 

0 ewch trwy hoU Ewrop, a tby~eu wlad 
Asia. 

11 
Chin 

A tlm>'y holl dir Affric, n goror be . , &, 
A thraethwch i'r bobloedd wrth f) n d ar 

bob Uaw, 
~'od y dail yn blaguro, a'r haf mawr 

gcrllnw. 
Dcuwch i SWJ>er, &c. 

llysbyswch y mawrion mown nerth a.e 
a.nrhydcdd, . 

y dowr yn ci gastell, a'r tcyrn ar Cl o~scd~, 
y ~y rthin pob teyrnas, ond un heb eJ bad, 
Sy'n glir ful y Ueund, a thcg fcl yr haul. 

Dou,vch i swpor, &c. 

Rhowch waedd tn''Y bob pcgwn, a tbnvy 
y l' ynysoold, 

J!'ol clywo paganinid1 Illddowon, Cened~
u~dcl; 



475 l1YM1SAI1. 

Ac na food creadur, nas treiddio i'w lo!IY'• 
Y waedd-'· Edifeirwcll-fe ddactll Tcyr

nas Dduw." 
Deuwcb i swpcr, &.c. 

Ewch, traethwch y newydd, fCI nn. bo lle-
aounnu 

Nas c.leua yr ocnig a'r Hew i gyd-c!Jwarac: 
Fe bcidia. dygnsc~ld pnn rwymir y fall; 
Daw he<~dw('h frl albn, trwy'r byd yn 

ddt ball. 
Deuwch i swper, &c. 

Cyhoeddwch 'r efengy~ gwirioncdd y 
Ceidwad, 

:b'el gnllo y tlodion gael profi o'i gariad, 
.A. llawenhau beunydd am drysor mor 

ddrud; 
Ac wele, bydd gyda'ch ltyd ddiwedd y by d. 

Dcuwcb i swpcr, &c. 

l:Iwynt hwy oll gwahoddwch, a'r ofnog n'l" 
g wrol, 

Cyfoe~hog, d!sge<!i!f, y doeth, a'r rhal"oroJ, 
Fel ho r gwa dcle<hgtou yn barod pan dduw 
Y Priod-fab Iesu mewn rhwysg maes o law 

Deuwch i swper, &c. 

Y rhai ewylly~gar yng&yd gwnewch <:It 
gwthio, 

Ji'el ga~~t yu Scion yn fythol gyd-drigo,. 

IIYIIINUI. 4'16 

Lle'r una y ddacar a'r nef yn gytun, 
1 urddasu priodas a gwledd Mab y Dyn. 

Dcuwch i swper, &c. 
Gro<:sawwch ci bobl-na foed dim a'ch 

rhwystra; 
Dewch, J oseph, a Simeon, a l:Umben, a 

Judtl; 
Dewcb, Naphthali, Issachar, Lcfl\ a pan, 
Gad, Zabulon, Ascr, a dewch BenJauun. 

Dcuwch i swpcr, &c. 

0 byddwch yn ffyddlawn, nes elo'r dydd 
drosodd, . h'odd t 

Pan dd'wedir am Babel, "m &yrt I • 

hi syrthioddl" . 
Ac yna cowch ddcrbyn fawr dal am etch 

poon, 
1;\c cistedd i wledda yn nei thior yr Ocn. 

Deuwch i' t· swpor, deuwch i'r swpor, 
Deuwch oil GYDA y Priod-fab mawr. • 

476 M. N. 

Cyn tywallt Duw ei lid, 
I macs o Babel awn; 

Eiu g\\'nbodd mae o byd, 
A'i lcf sy'n hyfryd iawn ; 

Mor fuun trciddia.'i lais 
l blith pob i!Utb a lliw; 

Gwyn fyd a wnel ei gais, 
Gnn lfoi wrth alwad Duw. T. u. 

u~ 



477, 478, 479 HYl{NAU, 

477 M.N. 
Pilr sain caniadau fydd 

Bob dydd ar Scion dir, 
Gan blant y cystudd mawr, 

Sydd 'oawr yu myd y cur: 
Fe'u gwisgir oil yn wyo, 

Pryd hyn bydd nefol w.awr; 
.A hedd a fydd trwy yr boll fro, 

Pan ddelo'r Iesu lawr. , ,, lt. 

4 78 M. N. 

Daw'r Iesu etto'i Iawr, 
Daw, daw, yn wir; 

Mor. hoff' fydd gwel'd yr awr, 
Ht ddaw cyn hir: 

Pryd hyn ni cha.itr y saint 
O:fid, blinfyd, pia, na haint, 
Oncl mwynhau'r nefol fra.int, 

Mewn g1vlad ddi·gur. '1'. H. 

4 79 ~f. N. 

Rhowo i'r .Arglwydd 
Glod yn ebrwydd ; 

Ef yw'n tyner Dad yn wir: 
Dyrchwn glodydd iddo 'nawr 
.Am bob bendith rod dodd b w~· · 

Pwy ni chana ' 
Haleliwia, 

.Am efengyl bur. T. If. 
280 

HYMl<.t\U. 480,481 

4 80 M. N. 8, 7. 

Cafwyd etto yr efeogyl 
Trwy law angel oddi fry, 

A.c i Joseph fe'i heglurodd, 
Er ei dysgu'n llwyr i ni: 

Daeth yr Ysbryd Glan o'r newydd 
I lonhau'r rha.i calon bur; 

Mae goleuni yn Jlewyrcbu, 
Lie y bu tywyllwcb bir. 

IJotryw bod o fewn yr eglwys 
A. adwaena'r nefol Ben, 

'Hhwn a ddanfon lawr i'w briod 
Holl fenditbion uefoedd wen ; 

Geill eglwysi dynol haeru 
l!'od eu crefydd hwy o Dduw, 

Ond ni feddant sel y Brenin, 
Ac heb hyny dirym yw. 

IJyfryd iawn yw derbyn sicrwydcl, 
Yn lie mawr ammheuaeth byd; 

Mwyach gallwn rodio'niiii'Jbr, 
Bo::b ddio1 ofn unrhyw bryd : 

Nid yw teithio mwy mor ddyrys, 
Pan gawn uniawn trordd i fyn'd; 

Ac ni'n drygir gan un gelyn, 
Tra mae'r Iesu ini'n ffrynd. 

481 M. N. llau. 

• 

Hoff saint, sy'n y dyddiau diweddaf yn byw, 
Gorthrymder yn Mabel a gawn o bob rbyw; 

2llT 



481 llYMNAV. 

Ond draw yn hoff ddytrryn gorllewin fyd 
pell, 

Cawn yno wir ryddid, a gwynfyd sydd well. 
Saint, saint, anwyl saint; 

0 dcuwch i Scion, yr boll ffyddlon saint. 

Cenflgen, a malais, a tbrais ar y gwnn, 
A thlodi ac helbul, sydd yma'n mhob lllan; 
Ond undeb, a cbariad, a hedd ar bob llnw, 
Gwir gyfoeth, dedwyddwch, anrbydl'lld, 

sydd draw. 
Saint, saint, anwyl saint; 

0 deuw·ch i Scion, yr boll tryddlon sniut. 
Daw heintiau a phHiau yn Mabilon fi1wr 
A brcnin pob dychryn i riio yn fawr; ' 
Ond draw ni bydd heintiau, na phliinu, ua 

phoen, 
Bydd pawb yn gysurus yn canu i'r Ocn. 

Saint, saint, anwyl saint; 
0 deuwch i Scion, yr holl tfyddlon saint. 

Awelon dysgeidiaeth gau·dduwiaetb 1 
sydd, 

I'w gwoled yn Mabel, a'i cbylchoedd bob 
dydd; 

Ond draw bydd gwybodaeth dysgeidjneth 
y ncf 

Ynllenwi pob congl, pob ardal, a thref. 
Saint, saint, anwyl saint; 

0 deuwch i Scion, yr boll ffyddlon saint. 

288 
J , 11. 

ltnrNAU. 482,4.83 

482 M. C. 
Yr ydwyf wedi blino 'n llwyr 

.Ar Babel fawr ddi-ras; 
Fy ngweddi sydd,. fy Nuw a \Vyr, 

Am fyn'd o hom maes: • d 
Braidd na wnaf geisio gan fy "Nha ' 

Moes jm' ddwy aden fawr, 
Fel yr el1edwyf tua.'m gwlad, 

I Seion fad, yn awr. 
Mae clywed am y m~l a'r llaeth 

Sy'n !lifo yno 'nawr, 
A meddwl am bob blasus faeth, 

Yn peri biraeth mawr. . . •· 
Braidd na wnaf ge!SIO, ooC• 

~rae ei chynnyrcbion ceiowych hi, 
Yn denu'm bryd yn fawr; . 

Ac hiraetb sydd trwy'm calon 1• 
Am wel'd yr hyfryd awr ... 

Braidd na wnaf ge1S1o, &c. 
!tho nerth fy Nuw i g~dw't.~ air, 

Nes gwoaf deilyngu r framt, 
0 feddu'th hedd at wyneb dae r, 

A'm casglu gyda'th saint: . 
Braidd na wnaf geuno, &c • .t. Jt, 

483 M. N. 7, 6. 
0 Seion, y mae hiraeth 

0 dan fy mron yn awr, 
Am gael dy etifedqu, 

Cyn delo'r llid i lawr 



483 liYM:NA.U, 

Mae Babilon gaethiwus, 
Drygioous ydyw hi 

Yn gwaedcli am ddial;dd 
Y Duw tragwyddol fry. 

Mae gweision y Goruchaf 
Y n dyoddef erlid trist 

Gan ei phreswylwyr cr;ulon 
.Am arddcl Iesu Grist; 

Ca barnau Duw y n fuan 
En tywallt ar y byd, 

.Am wrthod y gwirionedd 
.Ar ol eu cymhell cy'd. ' 

0 frodyr a chwiorydd, 
Ymdrechwn fyn'd i dref, 

Fel gallom gael meddlannu 
Bendithion mawr y nef. 

Y rbai nas gallwn dderby:::. 
Yn Mabilon yn awr · 

.Am hyny hedwn allan' 
0 honi, fach a mawr. 

• 

:M:ae'n Tad yn galw arnom 
Trwy'r Off'eiriadaeth "Dewch 

A chenyf eich bendithi~ ' 
Yn Seion oil a gewch;" 

0 ffowch, 0 ff'owch 0 Babel 
A dedwydd fydd eicb rhdn 

Mae amser ei dialedd ' 
I ddyfod yn y man. 2~0 J. I'.,, 

. Jl~l()l A.).{· 

484 M. N. 
\for hyfryd yw gorcb'mynion pur y Nef; 
~for hyfryd yw gwneyd ei ewyllys Ef: 

'l'rwy'n bod ni yn ymprydio oll, 
A gweddio ar ein Tad, 

liwn wrendy'n c"·yn, 
Yn enw'r Iesu mad; 

Gan roi i ni ei Ysbryd Glfin, 
Po nertbu gyda'r gwaitb1 

Ac yn y diwedd dwg ni oil 
I Seion, pen cin taitb. J . -e • 
485 M. N. 

P~Vy welaf yn dod o gystudd hen BalJel, 
Fel cyfiym g'lomenod yn hedeg i dref, 
A'u gohvg yn mlaen i'r dytfryn dedwyddol, 
'Rhwo oedcl mewn addewid i deulu y ncf: 
Cant yoo eu dysgu gan weision yr Iesu, 
Y rhai a osodwyd gan Dduw fs y nen, 
I arwain a phortbi y rhai sydd yn credu, 
Tra byddout yn ff'yddlon mcwn undeb a'u 

Pen. J. E. 

486 M. H. 
Mae Duw yn galw'i eiddo'i hun 
1 ddod i Seion yu gytun, 
0 bob ceoedlaeth ar y llawr, 
I wlad eu hetifeddiaeth fawr. 

Y rhai sy'n cadw cyfraith Du'"• 
Cant fyn'd i Seion oll i fyw1 

~~~· 



A chncl mwynhau o'r ffrll'ythau !X•r, 
'Nol myu'd i'r lie ordeiniodd Ncr. 

Mat) tculu Cll3 y gelyn du 
:Mewn llid a malats atom ni; 
Gwnawn ffoi o'u pHth, eu <lial ddaw, 
Am hyny ffown i Seion draw. 

0 C'ldwn l.l'Yfraith bur ein Duw, 
Hoff saint, tra fyddom yma'n byw; 
A'r Arglwydd Dduw a'n ceidw ni,-
Efc ei hun a saif<O'n tu, 't. G."· 

487 M. N. 9, s. 
0 Scion, nm danat mae syou, 

Mnc'r bob! yn rbyfeddu yu tawr 
At fawrcdd ely nerth a.'th ogoniant, 

Fc'i gwclant uwch llwyddiant y llawr 1 
Difl11nant wrth wclcd dy degwch, 

A maint dy ddedwyddwch i ddyn; 
'Docs ncb a all ddiroad dy allu, 

Ood mcibion dy deulu dy hun. 

Yr Arglwydd a run o Scion, 
Bydd gwae i elynion y llawr; 

Y nefocdd a'r ddncnr a g rynant, 
Y mawrion lewygant yo awr. 

Diflana pob gallu a ma\\·redd, 
0 tlncn ci ddialedd a'i wg; 

Cenedlocdd gan ddychryn a doddnnt, 
Yn funn darfyddaut fel mwg. 

21N 

TlntNAU. 4'88, 4.89 

\' saint oil gan ganu a -ganant, 
A gwrol y byddant bob un; 

A'u cyfiwr uwch cyrhaedd pob afl~da, 
Dan nodded eu IIarglwydd cu bun : , 

Amdililfyn fydd ar eu gogoniant, 
{.klwyrch:mt fel go leu y dydd; 

O'u salle ni eiHr eu syftyd, 
'fmgwyddol eu gwynfyd a fydd. Dli:WJ. 

488 .M. N. 
0 frodyr, llawenbawn 
Yn Nuw yn hyfryd ia1vn1 

0 dewcb, 0 dewch, 
I Scion oil yr awn; 

Mac'r alwad wedi dod yn awr 
!'n galw ni o Babel fawr; 
Ei pbliiau mawr dinystriol, 

Yn fuan ddont i lawr. T, a. D. 

489 ?If. N. 7, 6. 
0 Dduw, rho ysbryd gwcddi, 

I ni sydd ger dy fron, 
Fel gallom trwy ei gymhorth 

I erfyn oll yn llon; 
Rho ini y Dyddanydd, 

Fcl gallom bawb yn awr 
l wcled gwerth y breintiau 

A huliaist ar y 'tl.&wr. 
'0 Dad, tywallta etto 

Dy Ysbryd arnom ni, 
-II 211S 



1901 491 ll.YMNAtl. 

Fel byddom oll yn gwueutbur 
Dy tan ewyllys di: 

A dyro ef i'n tywys 
Bob cam trwy'r anial dir, 

A gad i ni gael dcrbyn 
O'i aml ffrwytbau pur. T. G. D. 

490 M. C. D. 
0 Dad ein Harghvydd Iesu Grist~ 

Rho glust i g\'\•yn dy blant, 
A rho dy Ysbryd i ni oll, 

Nes ffoi o'r drwg i bant: 
Gwna'n gwylio rhag y gelyn mawr, 

A'i boll ddicbellion drwg, 
A'n caclw gyda'th ddwyfol waitlJ, 

Rbag myned·dan dy wg. T. G. D. 

491 M. N. 8, 7. 
Yr oedd ein cyntefig frodyr 

011 o byd yn ofni Duw, 
Ac yn cudw ei gyfreithiau, 

~'ra y buont yma'n byw; 
Ond er hyny ni pbcrffeithir 

Hwynt, nes delo'r oll yn nghyd, 
Fel y gallont oU gyd-wledda, 

Wedi eu gwaredu 'gyd, 
Mae yr amser bron a dyfod 

Pan adferir yr boll fyd, 
'Nol i'w le fel yn y decbreu, 

Etto'n bardd fcl Eden glyd: 
204 

1 
nYAINAU. .92 

Lie bu dyrys faith anialwcb, 
Tyf y myrtwydd yno'n llawn ; 

A lle bu byll drigfa dreigiau, 
Yno pomgranadau gawn. 

Ewch yn awr a llon gyhoeddwcb 
Yr efengyl i bob rhai, 

Fel y delo y rhai ouest, 
'Nawr ar frye i gael mwynbau 

O'r bendithiotl a addawwyd 
Gan yr Iesu idd ei saint; 

A tbrwy bara byd y diwedd, 
Mawr yn wir a fydd eu braint. '!.'. o. D. 

492 M. N. llau. 
Gwel, Seion, hardd ddinas cyfarfod y saint1 
Gwel, draw ei pbalasau ardderchog cu 

maintt 
Ei chedyrn ragfuriau ystyria a gwel, 
Ei harddwch mynega i'r O\lSOOdd a ddel. 
P reswylfa llonyddwch a heddwch yw hon, 
.Ei dedwydd breswylwyr a ganant yn llon; 
Ni ddaw anghyfiawnder, na blinder i\t 

plith, 
Dan nodded eu Brenin y byddant hwy byth. 
Yr Arglwydd arddercbog fydd yno i ni, 
Yn fangre afonydd a ffrydiau yn lli; 
Ardtlgwcb eu glenydd y gwinwydd a. gawn, 
A'u ffrwythau toreithiog i'w gweled yn 

llawn. 
296 



nnnu.u. 
Ein Brawd fydd ein Barnwr, ein Deddi'Wr1 

a'nDuw1 
Ein l3renin a'11 cc¥hv-un cadarn iawn yw; 
Ni fydd neb o'i deiliaid i'w gwoled dan 

glwy', 
Nac uri yno'n d'wedyd, "Claf ydwyf," 

byth mwy. 
Gwyn fyd boll breawylw,yr y ddinas dcg 

hon, 
Diogcl a fyddant~ a hcdd dan eu bron; 
Yr .Arglwydd gaUuog fydd iddynt yn 

Dduw, 
Ac yn ci gymdeitbaa wynfydig cawo fyw. 

493 M. C. D. 
DEW!· 

0 Arglwydd, rho dy Ysbr3'd Ginn, 
Yn ein cyfnrfod 'nawt, 

Fel gallom dystiolacthu oil 
Am dy wcithredoedd mawtl 

Ac yna diolch wna,\·n i Ti, 
Tra byddom yn y byd, 

Am yr efcngyl ddaeth o'r nef1 
Ei doniau gawn i gyd. EDwiN. 

494 M.S. 
Bu t'wyllwch yo gorchuddio'r llawlj 

A'r fagddu fawr, y bobloedd; 
A satan yn teyroasu nr 

Y ddaear a'i holl luoedd. 
ROG 

nYJI!NAU. 

Ond, wele, dydd goleuni ddaeth, 
A chilio wnncth y t'wyllwch; 

Y· cncth yn awr a ddneth yn rhydd, 
I wclcd dydd dedwyddwch. 

Y nos a gerddodd 'oawr yn mhell, 
Mao amser gwell yn ncsu ; 

Y gwir bregethir yma 'thraw, 
A miloedd ddaw i'w gredu. 

496 

Y rhai fu dan gaethiwcd tyu, 
A thristwch, yo galaru, 

· Y rlmi'n yn awr, au tracd yn rbydd, 
Mown heddwch sydd yn llamu. 

Goleuni Haul Cyflawndcr mawr 
Lewyrcha. 'nawr yn danbaid; 

Am hyn mac lluoedd yn ddiboen, 
Yn moli'r Ocn bendigaid. 

Efengyl, 0! efongyl fwyn, . 
Acth dan fy nghwyn, a'm cym; 

Diwrciddiai'm traddodiadau 'nawr, 
A sicrwydd mawr roes imi. 

.Am hyn addolaf di, fy Nuw·, 
1\'!or anwyl yw dy eiriau; 

Melysach ynt nii dafnau mad 
Dlferiad y mCl ddiliau. DEWI. 

495 1\'1. N. 9, 8. 

Pwy wclaf dan ormes yn wylo, 
Uob neb i'w chysuro o serch, 

107 



495 HUINAU. 

Fel o.lltud yn tcithio tir estroo, 
Yn nghnnol gelynion mor erch? 

ll:lcrch Scion, ai ti welir yma, 
Yn dyoddef y traha a'r trais? 

Gitd hcibio dy alar a'th ofid, 
Dacth amscr cei newid dy lais. 

Cci ddyfod o blith dy clyoioo, 
Ccnawon, rhai crculon en cri; 

Bydcl lawen, dnelh dydd o ymwared-
0 tyred, mae nodded i ti: 

Dylfrynocdd hoirdd Ephraim ddadscio
innt, 

Mao awn cuo a moliant trwy'r lie; 
Clyw, cly w, mni yr alwad yn uchol, 

Yo d'alw o Babel i di'c'. 
Os boost dan erlid ac angheo, 

Yn mhlith plant y gynbeu n.'r gwawd, 
Dos ad ref i wlad fyrdd amgcnach; 

Ni fyddi byth mwyach yn dlawd: 
Y tlodion ddiwellir it bara, 

Yr hemn greehwcoa mewo hedd, 
Cn.'r llcsg yrna adael ei 'vendid, 

A synir wrth lcndid ei wedd. 

Dy ychnin fydd gryf i lafurio, 
Y tir a wua gnydio yo lla\m; 

.A r lcnyrch y broydd yn hardd-deg, 
Y defnid a'r gwartheg a gawn ; 

Dy foibion, fcl plnuwydd y tyfant, 
Dy forched a ddawn~iant yo llon1 

~!)8 

HYMNAll'. 496, 4\17 

Gao faint dy aorhydedd a'th olud, 
Bydd mawrion yn fud gcr uy froo. 

496 M. N. 7, 6. 

Fy Nuw a'm cadwo'n wastad 
Rhag pob drygiooi sy, 

Nes gyda'i waith caf aro., 
Ileb ofoi'r gelyn du; 

A thyna yw'm dymuniad 
Bob mynyd a phob awr, 

Sof bod yn uo o'i ddcfaid, 
'l'ra byddwyf nr y llawr. 

IIoff iawn Y'" genyf foddwl 
Am 'r amser dn sy'n dod, 

Pan gawn fyo'd oil i Scion, 
Ifythol byw a bod; 

DSWL 

Ac yno y gwnawn roddi 
'1~ gogoniant iddo Ef, 

Am iddo ein g1raredu 
0 Babel gaeth i dref. £DW1);. 

497 :\l N. lOan. 

Dewcb, pwy a ddaw i fynydd Scion Duw·, 
Lie ca'r ffyddloniaid gwrdd yoghyd mown 

heud? 
Deweh o blith y gelynion nml ryw; 
M:ao'r Arghvydd Icsu'n galw pawb i'\\r 

wledd. J. w. 
2g9 



498 ~LN. 

Dowch atnf, 0 cleu"·ch, lie mae'r moirw y~ 
Nuw, 

I'r ardal ddedwyddol, llo roae'r cyflawn yn 
byw; 

I~l e oana'r ysbrydfon a'r engyl diri', 
Wrth fwynltau hoff baradwys: 0 dewcl~ 

ataf fl. 
DC\vcb ataf, 0 dem,ch, Ue mae beddwch 

dilyth, 
Lle'n berlfaith mae'r undeb, a'r blynydd

oedd <lros bytb; 
Llo nis gall ncb dd'wcdyd 'rhyn n wnacth 

Duwini, 
Sefy cyfiawn sydd ymn:· 0 de'vcb at.af fi. 

Dewell ataf, 0 dcuwch lie ni welir un gad~ 
Na tbreiswyr, na lladron, na cl1ynllwynwyr 

un brad; 
Lie mae'r drefn yn bertfaith, a'r deciwydd· 

w·ch bob tu, 
Lle'n dragwyddol mae'r b.ywyd: 0 dewcb 

ntaf fi. 
Dewcb ata~ 0 dcu"·ch i drigfanau y net; 
Lie mae mor o wybodactb, lle mne 'i gar

iad mawr Ef; 
Llo mae y gogoniant yn danbcidiol iawn 

fry; 
Llc ni 'velir marwolaeth: 0 <Wwch- ataf fi. 

aoo 

De"•cb ataf, He gwelir Adda ac Efu yn ben 
Ar dyrfa a gyfodwyd o'u beddau is nen : 
Ceir yma'r wybodaeth am a fu, ddaw, a sy, 
Yn nghynghrair y bydoodd: 0 dowch ataffl. 
Dewch ataf, nc wele y dirgelwch fu cy'd; 
Welc'n Tad ui o'r nefocdd! wele'n Mam ni 

i gydl 
Wcle'r bydoodd a fuont, a'r rho.i ddeuan.t 

heb ri": 
Wele dragywyddoldeb! 0 dewch ataffi. 
Dowch ataf, saint ft'ycldlnwn, bcnditbiedig 

Nauvoo; 
Y deuddeg, 'r arcbotrciriaid, S:r llcill gydn 

nhw: 
Dowch chwithau, henuriaid, a'r boll deulu 

yn 11u, 
Pnn ddarfyddoch eich gorchwyh 0 dewch 

ataf fl. 
De'vclJ ataf, ac wele 'rhyn fu, ddaw, a sydd; 
1Vcle Alpha, 0Q1Cga, a.'r petha.u fu'll 

nghudd; 
lV'ele'r "pren," welc'r "tfynnon," a'l" 

" afon," a'u bri;. 
Wcle'ch Prophwyd bofl', Joseph: 0 dewcb 

ataf'fi. • 

499 M. N. 9,8. 

(}! byfryd fydd gwcl'd y rbai O)rddlon. 
Mor ddodwydd yn Scion ya byw, 

liQ\ 



600 llYftiNAU. 

'Nol bod yn llafttrio mewn Uudded, 
Yn nhir y cnothhved, dros Dduw; 

Hwy '''isgnut cu coron a'u palmwydd, 
A byny fydd nrwydd pob sant, 

Eu bod hwy yn ftlwyr buddugol 
Ar allu y diafol a'i blant. 

I!wy rodiant, a'u traed fydd yn rhyddion, 
Ni thcirulant wnsgfeuon y byd; 

Eu benai<l fydd lawn o ddedwyddwch 
A pltlcscr, heb dristwch ua llid: 

Uwy gonnnt ganiadau i'r Arglwydd, 
Gan foli mown sobnvydd eu Tad, 

Am iddo roi north i orcbfygu 
Y di!~fol, a mcddu y wlnd. 

Y moibion a'r merchcd a welir, 
Ac hefyd henafgwyr 'run modd, 

Yn moli am iddynt roi ffarwel 
I diroedd hen Babel o'u bodd: 

Y tlawd a'r nnghenus, mor addas, 
A wisgir yn ninns yr hedd; 

Er iddynt h11'y fod yn newynog, 
Cant fod yn gyfranog o'r wledd. T. JL 

500 liL N. 

Mor hardd yn y Dyffryn fydd Teml eiu 
Duw, 

Sef y ty a bcrthynn i'r mcirw a'r byw, 
Lie rhoddir bcndithion i'r saint o bob rllyw, 

E r eu dwyn i ogoniant sydd fwy; 
30~ 

UY~fNAU. 501 

Nis gall cin oalonau ddych'mygu.pa faint 
0 roddion fydd yno yn nros y snrnt, 
A'r pleser a brofant wrtl1 dderbyn pob 

braint, 
Reb cu blino gan ofld yn hwy. 

II off, hoff fydd cael gweini i'r mcirw lla wn 
ffydd, 

Gnntddod o'u carcharau, trwy'n cymhorth, 
yn rhydd ; 

A dcrbyn galluoedd a gedwir yn nghudd, 
Er mawr gysur i'r rhai sy'n y bcdd : 

Mor hyfryd fydd uno y lluocdd a fu, . 
A'u gwneyd yn un teulu fo'n crcdu felm, 
Ac yna'n perffeithio i'n Hurglwydd mawr 

fry, d 
A chael trigo'n dragwyddol mown bed · • 

501 M. II. 

Wrth reol bur cfengyl Duw, 
Y rhodiaf mwy tra fyddwyf byw: 
Ac ar fy nbaith mi seiniaf giln, 
0 glod i Dduw, trwy'r Ysbrytl Gtan. 

lllae'r trordd yn gul, ond 'mlaen mi af; 
'Nol cyrhaedd draw, esmwythdra gnf 
Odd'wrth hen ormes Babel fawr, 
Sy'n peri loes i'm cnlon 'nawr. 

J,:[ac satan, cnawd, a byd o'u bodd, 
Am ddenu'm bryd i gyd Ar g'ocdd, 

303 



~Oll ttntN.A u. 

I ndnel eglwys Duw a'i waitl1, 
Gau ddod yn ol i'w rbwymau cMth. 
Ond at fy Nuw mi af mewn ffydd, 
Trwy weddi daer caf deimlo'n rhydd; 
1\!:'e gnllu Duw yn fawr ei nerth, 
N1d oes mewn byd all ddweyd ei wertb. 
Os ymddiriedaf yn fy Nhacl, 
Caf nertb o'r ncf i fyu'd i'r wind, 
'N yr bon, mood Duw·, ca'r saint gyd

gwrdd, 
A'm dagrau oil a syohir fi'wrdd. T. H. 

502 M. C. 
Boed cin cyt!awnder ni yn fw·y 

Nag eiddo scctau'r byd, 
Oblcgid nid oes ganddynt bwy 

Ond crcfydd goel i gyd. 
1\:lne rbyw woithredocdd da, mac'n wir, 

Gan bob rhyw enwnd sy; 
Ond nid yw crefydd Crist yn bur 

Gan neb ond genym ni. 
Mao hon, yn wir, mewn gallu 'nawr, 

Fel oedd yn amser Paul; 
.Ac felly rbydd o'i sicrwydd mawr, 

I ninnau ar ei ol 
Ac 0, na ohrcdai yr boll fyd, 

Ma..i dwyfol ydyw hon, 
Fel gallent gael bendithion drud, 

A'u gwnelcnt oll yn lion. T. n, 
104 

nnnu.u. 

~03 M. N. 

r..ta.e gwlacl dda yn Scion, saint1 
Mae gwlad dda'n Scion; 

ll!ae Duw yn awr yn casglu 'nghyd1 
Ei anwyl blant o gyrau'r byd, 

l'r wlad dda'n Seion: 
Cant yno'n llon feddiannu hcdd1 

Ueb elyn mwy i'"' blinOj 
Yn nyffryn y mynyddoedd drawl 

Brysiwn fyned yno. 

Mae gwlad dda yn Seion, saint1 
:Mae gwlad dda'n Scion; 

Cydunwn oil, nr alwad Du,v, 
l fyncd draw i ddedwydd fyw1 

rr wlad dda'n Scion: 
Caiff Babilon, a'i barddwch ol4 

Yn fuan e11 dinystrio; 
Yn Scion ceir diddosfa glyd1 

Brysiwn fyned yno. 

Mae gwlad dda yn Scion, saint I 
Mac gwlad dda'o Scion; 

Y gwcddwoo n'r amddifaid prudd1 
A welir draw yn lion eu grudd, 

1\!ewn gwlad dda'n Scion; 
A't ilodion fydd yn llon eu gwcdd1 

A phobpeth i'w cysuro; 
Am hyn clodforir enw Duw; 

llr,ysiwn fyned yno. 
ao~ 



ltYMNAU. 

Mac gwlad dda yn Seion, saint; 
Mae gwlad dda'n Scion; 

Ni n.wn nr fyr o Babel maes, 
Sy'n llawn o drais a gormes gas, 

l'r wlad dda'n Scion; 
Mao'n wlad ey'n llawn o ffrwytbau da, 

A rhyfedd fel mae'n lhvyduo; 
Yn funn bydd yo ben y byd,

Brysiwn fyned yno. 

Mae ~vlad dda yo Scion, saint; 
Mae gwlad dda'n Scion: 

Clflawndcr gaiff y saint bob un, 
'Nol myncd dra,v, o'r gormes blin, 

l'w gwlad dda'n Seion: 
Mae Duw yn awr yo d'wcdyd, "Dewcb;" 

0 ddynion, gwrandewch amo; 
Rhag pliiau blin, diddosfa gawn,-

Brysiwn fyncd yno. T. H• 

504 M. II. 

Fy enaid, can; rho fawl i Dduw 
Am ei ddaioni, teilwng yw; 
'lt cfcngyl bur, a'r rhoddion gawt1, 
Ddangosant i ni ddwyfol ddawn. 

Pan ydoedd dyn a'i wedd yn dlawd, 
Fe cldneth Mab Dow i wisgo cnawd; 
A threfuu ffordd ryfeddol wnaeth, 
I ddwyn rhyddhad i'r cuog caeth. 

aon , · 

UUIN.AU. GOG 

:L'e acth dnn lid a gwawd yr oes, 
0'1 f'odd ci lndd ga'dd ar y groes ; 
Ac 0, ci gnriad rhyfcdd gawn, 
Yn rhoi ci gorfT ci hun yn lawn. 
Boed iddo glodydd, parch, n bri, 
Gao saint nc engyl gwynfa fry; 
Rho'"n iddo fawl ng uchellef, 
Oblcgid teilwng ydyw Ef. 1'. u. 

505 111. N. 
llirncthais nm y gwir 

Flynyddnu mcithion, 
A chwiliais amser hir 

Am dnno'n gyseon; 
Gweddinis nos a dydd, 
Am gael fy rhoi yn rhydd 
O'r tnvm gacthiwcd prudd 

A lethal 'nghnlon. 
Un feddyginiaeth fad, 

Nid oedd i'm briwiau, 
Wnni roi i mi wc1U1nd 

O'm boll ddolurinu; 
Gwel, )loll grcfyddnu'r byd, 
Rhni mnrw ynt l gyd; 
'Doed mo<ld i wclln 'mryd, 

Na.lladd fy ofnau. 
Ymholnis aml \vaith 

A dynol dcloethion, 
A grudd a. Jlygad llaith, 

A cl1ystudd cal on; 
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liQ5 li:YMNAt1, 

Ni chofais ganddynt bwy1 
Ond dyfnhau fy ngblwy\ 
A buan gwclnls tr,vy 

Eu holl ddichellion. 

Ymguddiodd draw o'm g\i·ydd1 
Eu holl ddoetbincb; 

Eu deall redai'n rhwydd 
I fawr ffolincb; 

Tywyllwch o bob ta 
Ymdnenai'n gaddug dus 
0 ryfcdcl, fRint y bu 

Eu mo.wt drychiuebl 

'Ond diolch mwy a. \Vnaf, 
0 wra.idd fy nghnlon, 

Yn llon~ i Dduw, fy Nat; 
Am c\ fcndithion; 

Efengyl fy'v o'r net'; 
i ni anfonodd Ef; 
Ccs waredigncth gref, 

O'm hathrist gwynion. 

Lle'r ocddwn gynt yn ddaU\ 
'Rwyf 'nawr yn gweleds 

Am hyn y llidia'r fall, 
A'i fcibion digred: 

Oelynion nos a dydd, 
Yn ceisio'm sarnu sydd; 
.Ar fyr y rhcda.'i'n rhydd 

0 wlad cnothiwed. DEWI• 
oil Oil 

UYMNAU. 506, 507 

506 ?If. H. 
Ti, sant cystuddiol, dos at Grist, 
At ei addewid tro dy glust; 
Ei ft'yddlaw,n eiriau'n trncthu sydd, 
Y bydd dy nertb yn ol y dydd. 
Ne. foed i'th galou \Tan byth ddweyd, 
"0, treulio'r dydd nis gnllnf wneyd ;" 
Ei dd'wediad efyn gadnrn sydd, 
Y rhoddir nerth yn ol y dydd. 
Os gwneir dy erlid unrltyw &wr, 
Ymddiried yn dy Geidwad mawr; 
Yn mhob treialon chwerwon sydd, 
Dy north gyfranir 'no! y dydd. 
Os gwan yw'th ffydd i ddn! dy dir, 
Pan fydd i'r frwydr fod yn llir, 
Gorchfyga Duw bob gelyn sydd, 
Can's nerth a rodda 'not y dydd. 
Os gelwir di i ddyodde'r oil 
A geir mewn cystudd, poen, neu goll, 
Mewn tlodi, neu ofidiau prudd, 
]{boir iti nerth yn ol y dydd. 
Pan angeu hyll a ddaw i'tb gwrdd, 
Gwen Crist a yr dy ddychryn ffwrdd; 
Dod 'vna i'th ysbryd fyu'd yn rbydd, 
A'th nerth t1 ro'ir yn ol y dydd. • 

507 M. N. 
Yn nghanol du gymylau, 
'l'ywy!l gau grcfyddau, 
X 300 



!107' UUI!fAtT, 

Pob una ymbalfalai 
Fe! gwyr Sodom fawr , 

Ond fel at Lot gyfiawn, 
At Joseph yr uniaWD, 
Yr angel ddaeth i cbyfiawn 

Olcuni i lawr. 
'Na\1'1' 'n y dyddiau diweddaf~ 
Cenad i'r Goruchaf 
Ddacth at y dyn perlfeitltiaf~ 

Gned nr ddncnr gron ; 
Dwg 'nol 'r olfeiriadneth 
A'r doninu da odiaeth, 
Ceir felly wir dystiolaeth 

O'r 'fcngyl bur bon. 
llyd atom daeth newyddion 
Am ryfcdd ~cndith.ion, 
Ewyllya da 1 ddymon, 

Tangncfedd trwy'r ddae'r;. 
'R efengyl dragwyddol, 
A'i doniau ysbrydol, 
Wna'r ofcr yn ystyriol, , 

A'r gwyllt-ddyn yn war. 
Yr angel gynt a welodd 
l oan yn y nefoedd, 
Trwy ci cbanol ehed~d 

Lnwr at Joseph Sm1th; 
.Ac wrtho dywedodd, 
Ti'n Brophwyd i'r bobloedd, 
Yr Arglwydd a'th bcnododd, 

Ni chyfncwid byth. 
310 

RYliNAU. 

Arwyddion yr amserocdd 
Ddangosant ar gyhocdd, 
Fod terfyn holl dcyrnusocdd 

508 

Yr anghrist gerlla'"; 
Syrth eu boll goronau, 
A'u breninoedd hwythau 
A dreiglant o'u gorseddau, 

l\Je,vn dychryn.a braw. n. I>. 

508 M. N. 8, 7. 
P ethau gwych am Scion genir, 

Dinas Enoc, welwyd gynt, 
Lie y rhodiai y cyfiawnion 

Gyda Duw ar ddeclwydd hynt; 
Cariad, rhinwcdd, tfydd, doethincb, 

Gras n doniau'n cwrdd yu un; 
Carcnt ereill fel eu hunain, 

A phob enaid yn gytun. 
Yno conc'rent allu satan, 

Cyfraith nefol, perchid hi, 
Can's yn Adam-ondi-Ahman 

Seion ddaeth lie Eden fu: 
Tra nwchlaw i allu'r t'wyllwclr, 

IIeb chwennychu golud byd, 
Gwledd barhaus o fawr fendithion, 

Gaent i'w lloni ar bob pryd. 
Tyrau Scion wnaent <ldysclcirio 

.l!'el yr haul wen, oddi draw; 
Safai'r anwir hwnt dan gryuu, 

'N llawn o syndod mawr a brt\w : 
311 



609 

Yr ocdd ffydd y saint yn berff'aith, 
Dilyn wnacnt eu Pen o'u bodd; 

Fclly'r cldinas-aeth i'r nefoedd, 
A'r byd dd',vedcnt, "Seion Jfodd!'' 

Pan ddnw'r Arglwydd 'nol a'i Scion, 
A c y lief ci 1nvylwyr hi, 

Yna llygad 'n llygad gwelwn, 
Ac mown undcb byddwn ui: 

Yna cawn ni gwmni engyl, 
Duw fendithia.'i eiddo'i hun; 

Yna'r ddncnr fydd fel Eden, 
Ninnnu'n a.dwa.en pob rhyw ddyn. 

509 M. N. 
Bu tyw'oll nos nm lawer oes, 

Yn teyrnnsu dros ein tir; 
Ond dneth y wir cfcngyl, 
Lawr o'•· ncf gan cngyl, 

Ic, i'r bugail cnlou bur: 
Dacw'r llanc fcl cawr, ii'i drysor uefol draw, 
Yn ci lestr pridd heb loes na braw, 
Er fod gclynion llymion nr bob llaw 

Yn ymguraw ar y gwir. 
Daeth, dneth i'n gwlad efengyl rad, 

Anfoniad ncfoedd wen, 
Yr bon sydd i'w phrcgcthu 
I gad w t>aw b ncu 'u co IIi, 

Sy'n trigfanu is y neo: 
Ust, clywch oi Unfar dros y dda.car law!'; 
Galwa'r Brcniu ar ei bobl 'nawr; 

312 

Hl!llNAU. 510, 511 

Ni pl1rysia am alluoedd bach na mawr; 
A cha Uu fyn'd tu-draw'r llcn. n. D. 

510 ~LN. 

Cyduncd engyl nef yn a"·r 
Ani sydd yma ar y llawr, 
I foli ein Creawdydd mawr, 

Mewn gorfoleddus gun. 
Mohvn yr Arglwydd 

"Sy'n Llywydd ncf a llawr," 
F el cin bendilhier 

Oil yma 'nawr. 
ncndithia'th weision, nefol Dad, 
A'th Ysbryd Gli\n mewn cglurhnfl, 
]'el caff'om trwyddynt wir fwynhad 

O'th gariad ym:J. 'gyd. 
Molwn yr Arglwydd, &c. 

Mor hyfryd yw cael cwrdd yn nghyd, 
'Nol bod ar wasgar yn y byd, 
I 'madnewyddu etto'i p:yd, 

Mewn norther myn'd yn mlaen. 
:\Jolwn yr Argh,.ydd, &c. J. w. 

511 M. N. 8, 7. 
Dacth 'r efengyllawr o'r nefocdd 

Gnn yr anglll oddi fry, 
J.'c'i cyflwynodd hi i Joseph, 

'Rhwn ynllon derbyuiodd hi: 
Wcdi gwrnndaw ar y gcuad, 

'Rhwn a draethai bethau mawr, 
813 



512, 513 UY!lNAU. 

Fe scfydlwyd toyrnas Iesu 
Yma'n gadarn ar y llawr. .E-TII. 

512 M. II. 

Na \vncwch wahardd i fycbain blant 
I ~cl gosodiad dwylaw'r sant; ' 
~m llarglwydd_I~su, siampl roes 
1 r boll ffyddlomatd yn ei ocs. 
Gwncwch hyn o hyd, yn ddinacud 
Oblcgid mnc'n wir ordinhad · ' 
I (ychnin blant, da gwnewch o hyd 
lfcl bo i'ch l1cdd yn niwedd byd. T: 1.L. 

513 M. N. 

0 dcffro, awon fwyn 
Rho hcibio dy boll gwyn 

A dadgan hoffweitbredoedd Duw: 
Dun• wnacth y bydocdd oll, 
A phob pcth yn ddi-goll 

Er Ucs i bob crcadur byw · ' 
Pysg Y morocdd, wrth y miloedd 

Bob yn ddeuodd yn gytun ' 
Pob ymlusgiad ac ehcdiad ' 

Sydd o'i drefniad doeth ~i hun 
Er lies i dculu dyn · ' 

0, ryfedd rodd i ddynol ~yw. 
J~fo ddywcdodd " Boed 
l'r llysiau ac i'1; coed 

I badu bad oll yn eu rhy~ ·" 
314 • 

IIYIINAU. .6U 

Yu ol ei air y bu, 
Sydd eglur iawn i nl, 

Ac \vcle, da fu'n ngolwg Duwl 
Dau oleuad, haul a lleuad, 

Cyfnewidiad dyddiau'r llocr; 
Pob peth welir, 'no! eu natur, 

Ar y tir ac yn y mor, 
A tbywydd twymn ac ocr, 

A roes ein I or i ddynol ryw. 

Rhocs fwyd i bob pcth byw, 
A phob dan yn eu rhy"'• 

1 hilio'u bath er Jlcnwi'r byd ; 
Ac wedi gwneyd ei nyth, 
Gwnaeth ddyn i drigo byth, 

Yn frenin ·llr yr oil i gyd. 
O'i drugarcdd, rhocs amgclcdd 

Gymltwys, lanwcdd, iddo 'fc, 
l'w was'naethu a'i wir bnrchu .; 

Yn ben arni mae hcb ble, 
'Nol arfacth Brcnin no', 

IJ warchod tref, a phortlti'r bryd. 

Rhoes Duw y person hnrdd, 
A'i gymhar, yn yr tndd, 

l'w chadw a'i bugcilio hi; 
.!~hoes yno goedydd Jl~wn, 
A ffrwythau hyfryd iawn, 

':Yn ymbor.th gwiw i'r tylwyth cu: 
Duw roes befyd bren y bywyd, 

.II_yfryd iMvn .ci ftlis bob awr.; 
3LO 



513 llYMNA't", 

Pren gwybodaeth yn dystiolaeth 
Er prawf penacth mawr y lhn;r. 
Ond, Adda, och! i lawr ' 

I bydew c5s y syrthiaist ti l 

Ond clod i'r Iesu cu, 
Efe a'th gododd di 

0 bydew du ac erchyll iawn! 
Yn awr trwy ufyddhau, 
Cawn ninnan bur fwynhau 

Gwir hed~wcb a dedwyddwch llawn: 
Canwn 1ddo, heb dditfygio 

Am cin cofio ddydd a n~s; 
Gadael g~yn.fyd nefoedd hyfryd, 
D~eth 1 ~riStyd codi'r groes; 
Cadd dd1rmyg ddyddiau'i oes· 

Ac etto rhoes ei hun yn iawn! ' 

Pa ddyn nU dewi son, 
1Yrth feddwl am ei boen 

Yn marw drosom ar y pren? 
Cawn bellach oleu dydd-
Yn awr m:te'r tfordd yn'rhydd 

Oddi yma tua'r nefoedd wen : 
Credwn ninnau yn ei eiriau 

Am ein beiau byddwn br~dd · 
Edifarn cyn y fory, ' 

Rhag y trengir cyn y dydd · 
A bedydd gwedi'n fydd, ' 

A'r Iesu rydd ei ras . .Amen. 
310 

HYMNAU. 

Duw rydd ei Ysbryd Glan, 
l'n tywys yn y blaen 

I'n cartrcf lion yn mhlith y llu; 
Duw a'i haddawodd ef 
I ddeiliaid teyrnas nef, 

Yn insel o'r cyfammod cu, 
I ddyddanu'r rhai sy'n poeni 

Ac ymdrechu ar y daith: 

514 

Hwn fu'n nerthu'r hen brophwydi, 
A'u gwir faethu amser maith ; 
Ac etto dyma'i waith, 

l!' el tystia cin mynwesau ni. J. n. 

514 M. N. 

0 Babel greulawn, pa'm 'rwyt ti 
Yn rhutbro yn fy erbyn i? 
Pa'm llcddaist fy mbrophwydi cu, 

Pan yn cyhoeddi'r gwil'? 
Gwae iti, Babel, 

Medd geiriau pur yr Ior; 
Buan y syrthi, 

Fe! maen i'r mor. 
Ti ro'ist fygytbion creulon, cas; 
Ti leddaist, do, fy mbenaf gwas; 
Ty<li wyt loehes rhai di-ras, 

A thrigfa yr un drwg. 
Gwae iti, Babel, &c. 

Llabyddio wnest rai gwragedd lion, 
Gwir ferched imi oe'nt o'r bron; 

i17 



IIYJIINAU. 

Eu gwaed a sugnaist dan y fron1 
A meddwi arno wnest. 

Gwae iti, Babel, &c. 
Ti a. ymdrechaist bob rhyw awr, 
I rwystro amcan lesu mawr, 
Gao sathru'.r ddeddf yn llwyr i'r llawr, 

A'i ordinbadau Ef. 
G1vac iti, Babel, &c. 

Dyrchafu a wnest ti i'r Ian, 
Trwy sathru'r tlawd, a Uethu'r gwan ; 
Ha.wdd iawn yw dweyd mai ti mam 

Futeiniald yr boll fyd. 
Gwae i:ti, Babel, &c. 

Dy g.elwydd a'th odineb drwg, 
A'th dretbi gwar.thus, d_ynant wg; 
Yo fuan iawn <>..awn weled mwg 

Dy boenau'fl e&gyn fry. 
Gwae iti, Babel, &c. AT. E. 

515 M. B. 

Mor egwan yw fy ngwedd, 
Un lefnis gallafroi; 

Wrth ganfod maint fy meiau i, 
Nis gatlaf braidd ysgoi. 

Ce's ddwys gynghori<m, do, 
Er fy adfywio i; 

.Felllestr, siglo wyf bob ton, 
Yn gysson ar .Y lli 
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BrMNAU. 516, 517 

'Does gobalth cyrhaedd g!V.n, 
Er dod i'r lao i dir; 

B oed im' gael cymhorth gan fy Naf, 
Neu soddi wnaf yn wir. T. Lr.. 

516 M. C. 
'R,vy'u canfod, frodyr, yn eich gwedd, 

Fod ynoch ddirfawr cbwaot 
I gycbwyn 'na1vr i Seion Du w, 

l drigo gyda'i blaut. 
0 bydded ich' amynedd hir, 

Ar gynnydd, ac mewn gwaith, 
Trw·y groesau ami mor a thir, 

Fe! gwelir pen y daith. 
En·ch ar eich taith, 0 amvyl saint, 

Gwnawn ninnau droi at Dduw 
:M:ewu tfyddiog weddi-Arglwydd da, 

Gwna di en cadw'n fyw. T. LL. 

517 M. N. 9, 8. 
Gwir gariad, cyflawnder y gyfraith, 

Wna'n siriol wynebpryd pob un; 
A'i meddo, fe dd1"g iddo fywyd, 

G1vna.'n a.nwyl bawb fydd yn gytun. 
Ni fedd1vl yo wael am gymmydog, 

Q,vna tfa.fr i'r euog yn rhad; 
A maddeu y mae i'r afradlon, 

A'i dderbyn i deulu ei dad. 
Y ddawn werthfawrocaf yw cariad, 

Odd'wrthi gwnawn sugoo ein maeth, 
310 



518, 519 D~AU. 

Fcl tyfom yo hardd,vych blanigfa, 
Ac nrnom brif ftrwythau y gwaith; 

A bocd i'r cangennu toreithiog 
I dyfu'n odidog i'r lilo, 

Nes llethu pob surni nnserchog, 
A'i gladdu o'n gi\•ydd yn y man. T. LL. 

5 18 M. N. 
Clywch, clywch alwadau gwcision Icsu, 

Tun thref, tua thref; 
Yn galw maent er ein gwaredu 

Tua thrcf, tua thref: 
'Rwy'n teimlo awydd dan fy mron 
1 ufyddhau i'r alwad hon, 
Fe! gallwyf gyrhaedd tr,vy bob ton, 

Tua thref, tua thrcf. 
l>lae'n cartref draw mewn hardd-deg 

ddyll'ryn, 
Dewch i drcf, dcwch i dref, 

Lie tra diogel rhag pob gclyn, 
Dowch i dref, dcwch i dref. 

Mae Scion Duw· yn artref clyd; 
non fydd yn ben dinasoe<:ld byd, 
Llo trig y saint yn llon yn nghyd; 

Dewch i dref, dcwcb i dref. T. LL. 

519 M. N. 
Fe! tiin yn cynl1esu mao Ysbryd yr Ar

ghvydd! 
Gogoniant y dyddiau diweddaf sy'n dod; 
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HYllNAU. 519 

Dcnditblon a doniau cynt~flg ddycbwelant, 
Ac eogyl ymwelant a dyn is y rhod: 

Cydgancr a bloeddior, tn9y'r ddaear a'r 
nefoedd, 

Hosanna, hosanna i Oduw ac i'r Oen; 
Gogoniant {o iddynt yn awr a byth 

bytboedd, . . . 
A beddwch i ddymon, nes pe1d10 eupoco. 

Yr Arglwydd eanga amgylfrcd ei bobl, 
Adfera eu baruwyr a'r oil megys gynt; 

a \Vyboclaeth 1\ gallu cin Duw a ymda~nal~.t, 
A gorchudd dew'r ddacar a godir 1 r 

g wynt. 
Cydganer a blocddier, &c. 

Ynghyd yn yr ysbryd y gwnawn ni ym
gynnull, 

Er llcdu y doyrnas yn mhlith dynol_ ryw, 
]:'cl byddo i ninnau !tnel dcch!'Cu mcddJannu 

Y rhoddion arbemg a rodd1r gnn Dduw. 
Cydgancr a bloeddier, &c. 

Gwnawn olchi eiu gilydd, gan iro a~ ole~;. 
A.c uis gwnawn anghotio y golcb1ad 1 r 

traed; . . . 
Can's dylai 'rhwn dderbyn e1 gcm10g o 

gyflog, . f 
Fod 'n llwyr Ian yn ugwewth gynaua 

cin Tad. 
Cydgancr a bloeddicr, &c. 
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520, 521 HYMN AU. 

'Rhen Israel, 'rhwn giliodd o'r byd am ei 
ryddid, 

A ddaw. gyda'r cwmwl heb fod yn dra 
matth; 

Caiff Foses ac Aaron, a Joshua i'w arwain 
A'i borthi a manna o'r nef yr ail waith. ' 

Cydganer a bloeddicr, &c. 
Mor hoff fydd y tymmor pan welir vn 

gorwedd • 
Y llew gy?a'r oenig, yn deg iawn en gran. 

Pan Ephratm goronir il:i fendith yn Seion' 
A phan ddaw yr Iesu'n ei gcrbyd o dan.' 

Cydganer a bloeddier, &c. • 
520 M. N. 

Gwrande,vch yn awr a dewch yu hy 
0 Babilon, fy mhobl 'i. ' 

Seion draw yw ein tref, 
Medd galwad y nef; 

Deuwch adref o'ch adfyd yn awr. 
Y cyn-brophwydi braidd i gyd 
Draethasant am y noddfa. glyd: 

Scion draw, &c. 
Fe ddaeth y pryd ca'r addfwyn rai 
Eu hetifodd!aetb i'w mwynhau. 

Se10n draw, &c. 
621 M. H. 

Tragwyddol ydwyt Ti 0 Dduw 
Ac ynot ti 'rym oll yd_ byw. ' 

~n ' 

J,W, 

DYMN~U. 

Dy garlad mawr sy'n llanw'r byd, 
A'th Ysbryd GHin sy 'run o hyd. 
Y mae dy uertb a'th allu Di 
Yn rhoi i'th saint gysuron la~ 
Nes peri iddynt lawenhau, 
Yn nghanol gonnes Babel gau. 
DY'veded pobloedd byd o'r bron, 
Yn erbyn yr efengyl hou; 
Mae gyda ni y north a'r dawn, 
A'u Tad a rydd wybodaeth lawn. 
Gwybodaeth sydd yn peri nerth, 
Mae gras ein Duw o ddirfawr worth ; 
Rho'wn iddo foliant tra f'om byw, 
Can's derbyniasom Ysbryd Duw. J.P. P. 

522 M. C. 

Mae Bnbel fawr gaethhvus erch, 
Yn peri i mi boen; 

0 na cbawn fyn'd i Seion draw, 
I ganu mawl i'r Oen. 

Y mae ffieidd-dra Babel fawr 
Yn myn'd yn f,vy o hyd, 

Nes mae fy ysbryd gwan o'r braidd 
Ar lesmair lawer pryd·. 

Fy Nhad, fy Nhad, pa hyd ca'th blant, 
Fod yn y cystudd mawr? 

Hwylusa'n ffordd i fyn'd ar frys 
I Seion deg ei gwawr; 
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523 
HYMII'..I.U. 

J blith dy weision dewrion Di, 
Sy'n meddn'r Ysbryd Glan, 

I lawenychu gyda'r llu, 
A moli'n bcr fy nghiin. 

0 brysia, brysia, foreu teg, 
Pan galfwyf fyn'd yn rhydd, 

A chanu'n iacb i ormes mwy, 
Yn ngwawl yr hyfryd ddydd. J. r. 1' . 

523 M. N. 8, 7. 
0 fy Nbad, 'rhwu wyt yn trigo 

Yn yr ncbel breswyl fry! 
Pryd caf etto ddod i'th wyddfod, 

Ac ail wel'd dy wyneb di? 
Yn dy drigfa santaidd nefol, 

A fu'n byw fy ysbryd i? 
Yu fy ie'nctyd gwreiddiol c,yntaf, 

Ai ni'm ma.gwyd genyt ti? 
I ryw ddyben doeth tragwyddol 

Y'm lleolaist yo y byd, 
Ac y collais fy adgofion 

Am fy ngeni cyuta'i gyd: 
Etto, rbywbeth glywaf weitbiau 

'N sibrwd, "Ti wyt estron pell ;" 
Minuau dehnlaf 'mod i'u grwydryn 

0 ardaloedd byd sy'n well. 
''Tad" a ddysgais i dy alw, 

Trwy dy Ysbryd oddi fry; 
Ond cyu adfer gwir wyboda.ct!J, 

'R rheswm pa'm, nis gwyddwn i : 
324 

l1Yli1NAU. 524, 525 

Yn y nef, ai un yw'm rhiaint? 
Na mae'r dyb yn bynod gam; 

Gwir 'sydd reswm : g1vir tragwyddo! 
Ddywed fod im' yno fam. 

Pan wnaf gychwyn oddi yma, 
Pan wnaf roi fy nghorff' i lawr, 

Dad a mam,.a gai'ch cyfarfod 
Yn eicb Jlys sydd uwch y llawr-? 

· Cofhvcb 'nol im' wneyd y cyfan, 
I'w gyflawni gefais i, 

Ar im' gael, tnvy'cb cyd-f~ddlourwy~d, 
Ddod a tbrigo gyda chw1. 
524 M.S. 

'Rwy'u diolch beul:!yd~ i_ fy Nhad 
Am roi dadgudd1ad JDI, 

Drwy anfon angel at~m lawr, 
I roi in' fa1vr oleum. 

Ji'e urddwyd Joseph Smith, ein bra.wd, 
A cha'wd yr off'eiriadaetb, 

I blith dynolryw etto 'nol, 
Un anwyl er unoliaeth. 

Mrte Duw yn galw trw{ddi, Dewell, 
A chwi gewch wared1gaeth. 

I fynydd Seion yn ddilyth, 
A'r byfryd etifeddiaeth. J •. -r. r. 
525 M.H. 

0 Arglwydd, nert.ha di yu a.wr, 
Dy 11'eision yma. ar y lla.wr, 
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52:0 lfYA!NAU. 

Fel gallont scfyll oll yu by 
I draethu am dy deyrnas d1. 

Dy Ysbryd fyddo yma'n hac!, 
Fcl gnllo'th weision di ei gael; 
A than ddylanwad hwn o hyd, 
Y byddont yn ein dysgu 'gyd. 

Dy saint a gatfo'u maeth1i oil, 
.A'u dysgu'n lht"yr heb unrbyw goll, 
Fe! gallont ddwcyd wrth fy11ed ffwrild, 
Maida i ni oedd cael cyd-gwrdd. 

Pan gefais yr oruchel fraiut 
0 wneyd fy He yn mhlith y saint, 
Mi getais wybocl am y gwir, 
'Nol bod mewn t\vyllwch aruser bir_ 

.Fe droes fy holl gyfeillion 'na\vr, 
A'm herlid wnant o fach i fawr; 
.A gorfu arnaf rhag cael cam, 
I aclacl mwynder tad a mam. 

Ond cl\vedodd Iesu Grist, ein Pen 
Y caeru ein hcrlid Is y uen ; ' 
Am hyny byduwu oil yo l ion, 
nhydd hyn dystiolaetb dan ein bron. 

G•vybodacth genym sydd yn awr 
Ein bod yn blant i'r Arghvydd tnawr · 
Mae hyn yn nerth i ni o hyd, ' 
"i"n erbyn gwg a gwawd y byd. rr. r. P". 

Ull 

nnts.\V. 

525 M. N. 
Y Galiffornia Uchaf, 

0 dyna'r wlad i roi: 
Tu dt·a•v'r :Uynydrlocd• l Creiglyd, 

Y roae'i gorweddle hi ; 
Y saint gant yno borthiant oil, 
A mcddu'r rhyddid sydd ar goll, 

Yn Nghalifforuia Uchnf: 
0, t!yna'r wlad i mi! 
0, dynst'r wlad i mil 
0, c!yua'r wlad i mil 

Ni awn datl g<ldi'n baniur, 
Cawn yno freintiau lu; 

Ni awn i Galiffomin., 
I gael ciu Jubili: 

Mae'n wlad o wanwyn byth barhad, 
A gwlad o fywyd a rhyddhad, 

A deadelloedd dd igon: 
0 dynn:r wlad i mi! &c. 

Fe ddryliiwn cin hoi! rwyrnau, 
A 'r Fallilonaidd i>m, 

Oun's hir y buom dnni, 
Ond 'nawr cawn ymryddhau: 

526 

Ni phlyga. .Jacob war yn hwy. 
Ond bellach rhyddid gaitf byth mwy, 

Yn N~Zhaliffornia Uchaf: 
0 dyna'r wlad i mi! &c. 

Teyrnnsa gawn a tbrecbu, 
A'n brcnin fydd ein Du,,..; 
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527 llYMNAU. 

Cn'r bryninu !L'r dyfi'rynoedd 
Ddadseinio. "Teilwng yw.'' 

Ein temlnu hoirdd a tbyrnu'n llu, 
Gerllaw y mor, a godwn ni, 

Yo Nghaliffornia Uchaf; 
0 dynn'r wlad i mi! &c. 

Fe ddaw ein cefnder Lemuel, 
I roddi help ei law; 

Gwnawn cstyn holl gortynau 
Ein Seion yma a tbraw: 

Ryd ncs gwnawn hyn, eio pebyll gaot 
Fod ioi'n dai, nos trouHo wnant, 

Yn N~thal ilfornia Uchaf: 
0 dyM'r wlad i mi! &c. 

Ymunwch ii mi, froclyr, 
A ht·ysiwn yno'n Uu; 

Cyfodwn d.)> i wcdtlio, 
Gan chwifio'n baniar fry; 

Gwnnwn ulw ar bob ccncl sydd, 
I ddod i'n j!wlnd, er tcimlo'n rhydd, 

Yn :Nghnlifi'ornin Uchaf: 
0 dyna'r wlad i 1oi! • 

527 l\1. N. 

Ffryndiau hoff, detfrowch, deffrowch; 
O'ch cysgaclrwydd ceisiwch godi; 
Dneth Efcngyl bur yr Icsu 

I'ch gwaho!ld chwi'n n~hyd, &c. 
}' fryodiau hoff, dotrrowch, detrrowciJ, &c. 

328 

llYliNAU. 528 

Ffryndiau hoff, deffrowch, dcfi'rowch; 
Na foed i chwi ddiystyru 
Y nefolaidu genadwri, 

'Rhon sydd yo cich plith, &c. 
Ffryndiau hoff, deffrowch, dcffrowch, &c. 

Ffryndiau hoff. dcffrowch, deiTrowch; 
Awn i Seion i l>reswylio. 
Mae hen Fabilon ar syrthio, 

Fel mawr faen i'r mor, &c. 
Ffryndinu hoff, deffrowch, deiTrowch, &c. 

Ffryodiau hoff, deffrowch, dciTrowch; 
Dcuwch, deuwch, awn o honi; 
Na food i ni ~tyfranogi 

O'i melldithion hi, &c. 
Ffryndinu hoff, detl'rowch, dcfl'rowch, &c. 

Ffryndiau hoff, dcffrowch, dcfl'rowch; 
Awn i'r hyfry<l wlad i drigo; 
A gogooiant Ior gwnawn seinio 

Efo'r nefol tror, &~.:. 
Ffryndiau hoff, deffrowch, defJ'rowch, &c. 

J,R-8. 

528 M. N. 

Mawr yw cariad l or goruchel, 
Dan ei nawdd mac lle diogcl; 

Gwrendy'n da,vcl nr cin lief, 
IJofJ'yw ganddo wrando'n gwcddi; 
r an y byddom mewn cnlcdi, 

Cawn ein lloni gnnddo Ef: 
3'10 



529 UYMN.A.U. 

Rhoddwn foliant o tm galoo, 
A'r gogonictot iddo'n gysson : 
Am ei ddoniau rhnd i ddynion, 

Rhodllwn iddo ddiolch calon,-
Mawl yn goron ar ci ben. 

Yn cin hisel·r:vld fc'n cofiodd, 
O'n cncthill't•<l fc'n gwaredodd, 

Ac :t'n rhocldodd ni yn rl1ydd; 
Pan yn athrisL cin gt·iddfanau, 
Mewn tywyllwch clan gadwy nau, 

1'orodd arnorn olcu'r dydd; 
0 ftwr gnrind, rlacth yr Iesu, 
0 wir fwriacl i'n gwareclu 
0 gaethi wed pcchocl crculon, 
Gan <?in rhoddi oil yu rbyddiou: 

.Mawl yn goron :u· ci ben. .UEWJ. 

529 J\f. N. 

Gwrandcwch yn awr, holl ddynolryw, 
llfae notldfa <leg y n ncddfitu Duw 
l'u cocli ni, o'u cadw 'uawr ' 
Yu gywir; mwy mao gn·obr fawr. 

Cyrl!Jor. 
Ein rhan fyclu Scion mr; 
Cawn fyn'cl i Seion dra.1•·, 
Lie mae hyfrydwch pur, 
A gelyu ntwy ni ddaw : 

Gwyn fyd pc bycldwn yno'n byw. n:r.:wJ. 
:1<!0 

lil'1llBt1. 

530 :\I. N. 

Ffttrwel, gyfeillion, mlaen 'r af fi, 
~id yw fy ngh:ntref gydn cbwi; 
l>ro:; tOr anturiaf, 'mlaen y r af, 
'\"1,; ~olwg ar well wlad a gnf. 

Cydgor. 
.t\r Scion mae fy mryd, 

l\1 i a f i Seion draw; 
Cnf fyw, a gwyn fy myd, 

530 

Yn rhvdd, hcb bocn nt\ braw·. 
Ffarwcl, &.c.; &c., fy mrodyr cu, flhrwel 

Ffarwcl, fy mrodyr. 'mlucn 'r af tl, 
' H,vy'n Hawn o gariad atoch cl.wi ; 
J\ hyn yw llais ein Tad o'r ucf, 
Y r-J.wn nr fyr gyd-gwrdtl yn nhref. 

1:\ r Scion mae fy mryd, &c. 

]<'f11rwl'l, gycl-fil wyr dan y groos, 
()yd-cltl.vodrlefsom lawcl·locs; 
licb gyfrif mwyniaut byd yn fncl, 
Yn mlncn 'r affi, mae gwobr i'w chaoL 

.Ar Scion mae fy mryd, &c. 

Fiarwel, tlodeuog feibion Ncr, 
y mdrcchiou blinion sydd is scr; 
Yn wrol cedwch ffordd y gwir, 
Nc>~ cnel cyd-gwrdd yn Roion dir. 

J~ I' !'cion mae fy mryd, &o. Dinn. 
1a1 



131, 532 nntNAU. 

531 M. H. 

Gwae gyfocthogiou byd yn a:wr, 
Sy'n gwrthod cwyn y wcddw dlnwd; 

Daw terfyu nr en gormes mawr, 
A dial am eu hyllig wawd. 

T gri'r nmddifad dan ei bwn, 
Gwrthodant glust i wrando'i Jais; 

1\fne Brenin Nef yn frnwd i hwn, 
A dryllio '"na holl feibion trais. 

Ior mawr y ncf, nr fyr o dro, 
Dry g'vyn y wcddw'n folinnt rhydd; 

'R amddifad tlawd, mown dedwydd fro, 
A'i gri yn foro gnou fydd. 

Y cyfoetb oil, n'r golud mawr, 
Sydd dan Jy,vodracth beilchion byd, 

J'r saint y rhoddir hwynt yn awr, 
A'r beilchion drengnnt dan y llid. 

Dewcb, dewch, genedloedd, rhowch cicb 
bryd, 

Eich golud a'ch mcddiannau oil, 
I wasanaethu Duw mcwn pryd, 

A ft'owch ar frys o h''ybrau'rcoU. Dt:wl. 

532 M. N. 

Bydd moliant mawr, 
Trwy'r nofn'r llawr; 

;Nifer dirfawr mcibion Duw 
33~ 

llT!d . .'\AO. 5331 534, 535 

Ganant bcr nnthemnn, 
Pan agorir doran 

Hen garchnrau, hynod yw; . 
A daw i ryddid dedwydd cyn bo lur, . 
Y mcirw gynt na chlywsant IIJ!I y IP\'Jr, 
Ac etifeddnnt hwy yr hyfryd du; 

Yno'n wir cant fythol fyw. DEWJ. 

533 M. N. 8, 7. 
Wele, cawsom drysor l1yfryd, 

Fydd yn olud o barhad, 
I bawb fo'n ufydd i'r hoff alwad, 

Yn ol tref11ind lor, ein Tnd: 
Ccfais "'obr nnd cllir trnethu 

Gwertb ei rhinwcdd i fy rhan; 
Ufyddhewch i'r nlwedigaeth, 

Ccwch wybodncth yn y man. D. s. J. 

534 M. N. 2, 8. 
Draw, dra•v, 

'N mhell o clirio~aeth poen a br111v, 
n·iogel fyddwn mncs 0 law, 
]>an atom daw cin Brcnin mawr; 
Mewn uertb yn fuan gwelir Ef, 
A 'i deyrnas gref fydd dros y lla wr. DF. w r. 

535 ?.1. II. 
0 Icsu mawr, Tywysog hedd, 
Mac bywyd yn dy s.iriol w~dd; 
Dy felys Jon gymclmthns d1, 
Drwv'r Ysbrycl Glun, a'm Ilona i. 

• )Jl 



liYllNA11. 

'Does fw·y dedwyddwch yn y byd 
Ni byw dan nawdd fy Nuw o h~:d· 
0 hyfryd lei odyn i fy l7, ' 
Y uef ar wyneb daear yw. 

Dan nawdd dy gariad, 0 fy Ncr 
A'th dangnef siriol is y ser, ' 
Dymuna l'cnaid beunydd fod, 
A rhoddi iti tYthawl glod. Dlilwr. 

536 .M, II. 

Ar fyr dmv'o gwarecligaeth lawn. 
A dia.uc rllag y gclyn gawn ; 
Mnchluda haul ci h rytldiant ef. 
Ni cblywir mwy ei echrys lef. 

Dysclaerdeb dydd dyfodiad Cl-ist, 
A lawenha g!\louau trist · 
Y sain t fu dan orthrymd~r mawr 
A ol"folcdd;\ot oil yn awr. ' 

Ffy gnlar 1fwrdd, a mwy ni fydd, 
Drwy yst?d gwawl yr hyfryd ddydd; 
A llwydchant mawr o faith barhad 
A'u canlyn yn yr hyfryd wiad. ' 

Yn mhlitb holl ddewriou wcision Duw 
Ac engyl nef, y byddwn byw, ' 
Gan gadw gwyl ruewn byfi·yd hoen 
.Mewn gwlad ddedwyddol gyda'l· O~n. 

DBWJ.. 

nntN.l11. 537, !:138 

537 M. N. Sau. 
Paham y c::t tristwch yn awr, 

I tlino a llcthu fy mron? 
O'm blaen, do, fe dorodd y wawr, 

A lledai ei llewyrch yn !lou: 
Pa arwaf y driniaeth a gaf, 

Pa chwerwaf y trallod a'r poen, 
Bydd mil mwy'm gogoniant pan af 

I breswyl ddedwyddol yr Oen. 
'Mhen ennyd caf 'madael yo llwyr 

A gwlad y cnetbiwcd, gwir yw; 
Nerth Babel a dodda fel cwyr, 

A'r saint fydd 5'u nodded yn Nuw; 
Cnwn gefm: ar dlodi a gwarth, 

A llawnder fydd rhinwedd ein rhan; 
Cenedloedd dditlanant fel tarth ; 

P lant Scion fydcl tegwch pob man. 
Ar fryniau tir Ephraim y tardd 

Gwiu newydd, ac olew yn Hawn; 
Yr holl ffigysbrenau a chwardd, 

y gwinwydd a rodd!tot eu grawn ; 
Y bryniau lifeiriant o J~eth ; . 

Bydd llawnder yn to1 yr holl du·; 
Crechwenir a chenir, "Fe ddaeth 

Messiah i deyrnasu yu wir." DEWI. 

538 M. N. s, 7. 

Pa'm yr wylwn amy meirw? 
Nid oes dl'istwch itldynt hwy; 

aaQ 



539 

:M:clys coffa am en henw ; 
Erlid blin ni welant mwy; 

Er i'r corff i ymgymmysgu, 
'N fiin demigau yn y llawr, 

GofnJ Duw sy'n ei golcddu; 
Cyfyd ctto'n hnrdd ei wawr. DEwr. 

539 M. N. 
0, pwy a ddarfu chwilio 

Yn y cof-lyfrau sy, 
Ac a ddarllcnodd hnnes 

Y drygfyd mawr a fu? 
Y gweddill gyda. Mormon 

Adaw'd n'u bron yn brudd, 
A welsant cu boll gene! 

Yn cyd-fulurio'n bridd. 
Ar ol dyfctha'r Nephiaid, 

'R Lamaniaid fu yn h.ir, 
Mewn trnllod sy'n nnhysbye, 

Yn trigo yn y tir: 
Aeth ccncdlaethau heibio, 

A dneth Ccnedlocdd blin 
I 'w plith i ranu ' 11 tiroedd 

I gyd yn eiddo'u hun. 
0, pwy a ddarfu we led, 

Ar y cyfllndir mnwr, 
Y bob! yma'n crwydro, 

Jieb nodded unrhy"· awr, 
'J'ra. gwnai 'r Cenedlocdd beilchion, 

'l'rwy drnis a gormcs flin, 
au 

Ul'llli.A.U. 

Ddosparthu'r tir gyfrifcnt 
Oodd gynt yu eiddo'u hun. 

A. phwy ag sydd yn crcdu, 
Na ddysgwyl am y pryd, 

Ca pechod a phob gormcs 
l~u gyru'u llwyr o'r byd; 

539 

A. phan fydd i wirioncdd, 
}l'el enfys yn y gwlaw, 

Hardd ddangos yr addcwid 
O'r heddwch mawr a ddaw. 

0 ti biliogaeth atbrist 
'A. 'gorthrymcdig i~ wn, 

Dnw diwedd ar y dr•slwch, 
A ehai ymwared llawn : 

Yr Arglwydd a'tb gyhocddodd 
Yn weddill iddo l<:f; 

0 Abra'm y disgynaist, 
A chefaist sylw'r nef. 

Dy fdni 'n ogoneddus 
Gan liwirm teg a fydd, 

A.'r saphir w1m ddysclaerio 
0 amgylc!• it' rhyw ddydd: 

Ffcnestri ga• o agat, 
0 fewn y wlud dda hon; 

A.'th byrth fydd lawn carbunclau, 
I'th roesaw di yn llon. 

Dychwelo. 'nol i Seion, 
A.'th orfolcddus gi\n; 
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540. 

Dr dristwch a dy ochnin, 
A ffoant o dy flacn; 

GaUuoedd mMor y ncfoedcl, 
Ddont Jawr i'tb roi yo rbydd, 

Yr Icsu fydd dy Brynwr, 
Ac yn dy ganol bydd. 

P ryd hyny'r gwyliedyddiou, 
I-Iwy a gyd-welant oil, 

Pan Duw ddwg Seion etto, 
'Rhon fu o'r byd ar goll: 

Y blaidd a'r myn orweddant 
Mcwn heddwch llawn ynJ:hyd, 

A'r ocn wnn'r llew yn gyfnill, 
Heb ofni 'i wg un pryrl. 

Ca'r ddncar oll ei lien wi 
Gan wir wybodaeth Dtnv, 

Ac ui cbniff dim niwcidio, 
Na blino nob fydd byw: 

A'r rhai'n yw y newyddiou 
A draethwn i bob un; 

Cynnwysnnt fawr laweuydd 
A digon byth i ddyn. ' 

54-0 M. N. 8, 7. 
Pan ddaw'r Icsn i dcyrnasu, 

Gyda'i seintintLar y llnwr, 
'}{hai fu'n cael eu mawr ddirmygu 

Eu gogoniant fydd yo fawr; ' 
Bydd pob peohod wedi peidio 

A diftannu'n lhvyr o'r byd. 
33S 

DTlii!C\U, 541-544 

:lean mwyn fydd yn llywyddu, 
Dros y ddaear faith i gyd. J. n . 
541 M. N. lOau. 

Henffych i'r hyfryd ddydd sy'n dod, 
Pan ua fydd gonnes bytb yo bocl; 
1'eyrnaswn byt,Jo yo Seion wiw, 
Ynnghwmni heirdd angylion Du\1", J.n. w. 

642 l\'1. N. 8, 7. 
'Rwyf yma'n Illhlitb gelyniou, 

Fy erlid macnt o hyd, 
0 na chawn fyncd drosodd 

I fil amgeuach byd: 
Caf yno ganu'n gynhes, 

A'm calon fydcl yu lion; 
'Rwy'nlla.wenhau wrt.b &'Ofio 

Caf adael Babilon. w. o. s.. 
643 M. N. 9, 8. 

ran gwrddwn yo Scion fcl teulu, 
Reb neb i'n dychryun trwy"r Jlc, 

Bydd pob un yn cacl ei amddiffyn, 
Gan weision dewisol y Nc': 

Cawn yno fwynhau o'r bendithion 
Gyfrcnir i bawb yn eu pryd; 

Bydd yno bob lluniaeth i'n lloni, 
l~an drenga trigollon y by d. J. J\. 

644 M. H. 
Fe ddaw y dyddiau eyn bo hir, 
Cawn fyned oil i Seion dir ; 
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545 U YM!IAU. 

A meddu pob goruchel ddawn, 
Yn nghwmni gweisiou Duw a gawu. 

ltbwysgfawredd Babel ga yn awr 
Ei lwyr ddymchwelyd oil. i'r lla.wr; 
A'r saint gant lechu'n dd10gel draw, 
Yn Scion dir, heb boen na brMv. 

Gwae i erlidwyr plant y nef, 
Hwy ro'nt bryd byn aruthrawllef; 
Yn gyna.wn cant eu talu 'nawr,-
Eu gwobr ga plant Babel fawr. J. r. r. 

545 'M.S. D. 

Dy air, 0 Dduw, a'th gyugllor cu, 
Rho nerth i ni eu gwneuthur; 

A'n bywyd a'n tystiolaeth ni, 
l!'o'n denu pob pechadur, 

I ufyddhau i Dduw y oef, 
l'w gatrael ef yn Geidwad; 

Ac yna cu1·ed drygau'r byd, 
Oaf Ysbryd Duw yn wastad. 

Bydd hwo i'm nerthu ar fy nhaith, 
I wneyd y gwaith gofynol, 

I adeiladu teyrnas DdLtw, 
Ac hefyd byw yn dduwiol, 

A cbael fy nghasglu gyda'r saint, 
Bydd hyny'o fraint ragorol; 

A chael o g wmni engyl Duw, 
Ac hefyd by1v'n dragwyddo!. J, .R. 

340 

646 M. C. D. 
ilirMthu'r wyf am fedda'r wlad, 

Hotr Seion fad, i fyw, 
I,!e caf l.lob dysg yn nhy fy Nhad, 

A chariad meibion Duw: 
Rollluoedd nef a dae'r yn un, 

Wrth gynllun ma1vr y Nef, 
A adeiladant yn gytun, 

T't• Brenin deyrnas gref. 
l>for deg, mor hardd, a hyfryd bydd 

Parwydydd Seion wiw; 
O'i me,vn gwych aur a pherlau fyd~ 

Er lloni pobl Dduw< 
'Ond beth yw hyn oil i'w fwynhau, 

At for di-drai o ddysg, 
A chwmni engyl i barhau, 

A duwiau yu eu mysg. J. :R. 

547 M. H. 
'0, pwy ni'th ofna, Frenin ma.WT, 
Yn mhlith hollluoedd oef a Uawr? 
'Can's uid yw'r cread maWT a'i rym, 
ll: ti, 0 Dduw, ond megys dim. 
'l'rwy gymlawdd mor a.'r corwyut certll, 
Ynghyd a'r tan a'i egniad tertb, 
Trwy'r ddaea.r-gt•yn a.'r daran gre', 
Dy nerth adwaenir yn mhob lie. 
l'an gynt ar Sinai rho'ist dy draed, 
Y mynydd oll yu crynu gaed, 

z u t 



M& HYMN.U1. 

A'r ddewraf o gened1oedd byd, 
Ga.n fra.w yn curo gliniau'n nghyd. 
Ofnad,vy ryfedd yw dy wnith, 
Trwy gyrau'r nef a'r ddaear faith ; 
Gogoninnt, gallu mawr di-goll, 
Sy'n ganfyddadwy trwyddynt oil. 

N. DDU. 

548 M. H. 
Y perffaith gariad sydd yn Nghrist, 

Ei deim1o gaffom oll yn gry', 
Er ennyn trwy bob enaid trist, 

Y pur lawenydd oddi fry. 
0, dyma'r cariad mwy ei \Verth 

Na boll drysorau dae'r yn nghyd, 
A thyma'r cariad sydd a nerth 

I'n harwain trwy orthrymder byd. 
Pan fel mynyddan ban y byd 

Y rh\vystrau ar fy Uwyr cain, 
Yn nghariad Duw caf nertb o hyd 

l'w trechu'n llwyr, a myn'd yn mlaen. 
Maddeugar y1v, tosturiol iawn, 

A dyoddefgar, mwyn ci fryd; 
Yr edifeiriol deimla lawn 

Ddiogelwch dan ei aden glyd. 
'Ei eiriau grasol, hynaws, sydd 

Fel balm ar glwy'r brathedig fron; 
0 fro caethiwed dwg yn rbydd 

Yr enaid llesg i ryddid llon. 
;1<12 

tt~lNAtt. 

.Ein Tad, 'rhwn wyt yn gnriad oil, 
0 dyro'r cariad hwn i ni, 

Fe! gniJOJn gadw yn ddi-goll, 
Dy bur orch'mynion dwysion dl. 

540 

549 M. N. 7, 4. 
N. DDU. 

Fe wahoddir yr boll saint 
I ymfudo, 

Draw i Seion, er eu braiut, 
I breswylio; 

Gwlad yw a addawai'n Tad, 
Er yn foreu, 

Lie o waredigaeth rad, 
I'w boll seintiau. 

Yno teyrnas Iesu sydd; 
A'i bendithion 

Wnant ddylifo nos a dydd,l 
I'w thrigolion: , .. , 

Pan gawn ganfodlgwychder bon, 
A'i gogoniant, 

Ni chcir dim i loni'n bron, 
Ond ei mwyniant. 

Pan gawn gyrhaedd Seion draw, 
Gyda'r teulu, 

Fu yn tcithio yma 'thraw 
l\fewn caledi, 

O'r fath deiwlad leinw'r fron 
A llawenydd, 

Wrth wel'd dewt·ion byd o'r bron 
Gyda'u gilydd. '1'. LL. 

313 



GGO, 551 liYlllNA11o 

550 M. II. 
Un eiddil wyf, 0 Dad o"r nef; 
Pan gcisinf nerth, cly\v eli fy lief: 
' Hwyf 'nawr yn mhcll o'm cartref clyd1 
Yn tcitbio trwy anialwcb byd. 
nydd Di yn dli·r i'r gwan ei ncrth, 
Lle gwoaf fy noddfa fa.wr ei gwerth; 
1\Iewn cr()('sau blin, bydd di o'm plaid, 
A llueern oleu i fy nhracd. 
ny gynghor (vddo'm north bob pryd, 
Y pcnaf drysor fedd y byd; 
A hwylin fy ngherddedind i, 
Er rhodio yn dy lwybrau di. 
Difcrodd, do, dy eirinu di, 
Yn felys i fy ngbalon i; 
llwynt-hwy yw'm maeth a'm hymborth 

pur, 
A'm cysur dan bob loes a chur. 1'. Lr .. 

551 1\L c. 
Yn llnwenhnu 'rwyf bob rhyw awr, 

Mcwo gobaith o fwynhad 
Y rhngorfreintiau mawr a geir 

0 fcwn i Scion wind. 
'Does yma ond pob nycbdod blio, 

Gorthrymder a sarhad; 
J.m ddianc wyf i 'r wlad sy'n mhell1 

A roddwyd gao fy Nhad. 
3U 

• 

JIYlUI.l.U. 5521 ~531 5S" 

Fy ngolwg a gyfcirinf 'mlnen 
At orfoleddus ddydd ; 

llydd yn gyfnewid am fy mhocn, 
A mawr orfolcdd rydd. T. LL. 

552 1\L N . 
Dcwclt, 1fyddlawn saint, yo ufydd, 
I ganu gwiw glodydd, 
Per foliaut i'r Gwaredydd 

Sydd fry yu y ncf; 
:Pob llais fo'n moliunnu 
Ei f.1wredd a'i allu; 
Ac nner i gyo-ganu 

Pur fuwl iddo Ef. T. LL. 

553 M. N. 
Yo nghanol yr erlid, y dirmy~r, n'r gwn.wd, 
Mao'r Iesn bcndigaid yn f' nrddel yn fmwd; 

Am bob rhyw w'radwydd a sarhad 
0 eiddo'r gclyn mawt· a'i frad, 
D'iclil· c tto gan cin Tad, 

Pan ddelo y dydd 
Y Uwyr warodir &lion, 
0 blith oi boll elynion, 

Rai crculon cu cri; 
l'an fyddont hwy yn trcngu, 

Lion gunu wnawn ni. DEWI. 

554 M. N. 7, 6. 
0 Dad, cyfrann'th Ysbryd, 

Yn siriol i'r boll saint; 
~45 



555, 556 HUINAU. 

Mwynhau'i ddylanwad hyft·yd 
Sydd yn ryfe<ldol fraiut; ' 

Y galon oer gynhesir; 
Y 'storm, gostegir hi; 

'.rawelwcb mawr :t gwynfyd, 
A ganlyn d' Ysbryd di. 

Adnabod grym dy gariad, 
Yn ei dywalltiad cry' 

Ar led yn ein calouau, 
A ladd eiu hofnau ni : 

Llaweuydd mawr, dan obaith· 
Gogoniant Duw, a ga,vn ; 

Yn nghanol gorthrymderau, 
Dyrchafu'th glod a wuawn. DEWJ. 

555 M. N. 8au. 
Mawr yw'm hiraeth i am Seion 
Dyma'r He mae'm bryd yo gyss~n · 
Alleiladu hon yn wastad, ' 
Yw fy nybcn a'm holl fwriad. 
0, na chawn i fyned yno, 
Lle mae heddwch yn blodcuo, 
A chyfiawndcr yn cartrefu 
Rh'"ng boll ddci liaid teyrnas Iesu. DAN. 

. 556 M. 11. 
0, gwrando'n gweddi, nefol Naf, 
Arran dy blant ag y'nt yn glaf; 
Mac dy addowid di o'u plaid, 
0 rho ely fendith 'nawr Wi'th mid. 

5!6 

HYMN.A.U. 557, 558, 55~ 

0 boed i'th Ysbryd, Arglwydd Ncr, 
I fyn'd trwy'r gwaed, y cnawd, a'r mer, 
Ncs delont hwy o'u poen yn rhydd, 
Trwy nerth a l'hinwedd gwelldi'r fl'ydd. 
Tydi yw'r M:cddyg goren gawu, 
Os atat daw dy blant yn ia,vn; 
Gan hyny, nertha ni, 0 Dad, 
Fe! cafl'o'th glfiifion wir iacba<l. T. K. 

557 M. N. 
Diolchaf i Dduw, tra byddaf fi byw, 

Am adfcr 'r efcngyl yn rhad, 
ti(ydd·dod i hon, a'm cyfyd yn lion 

I hardd brescnnoldcb y Tad; 
Ac yno heb boon, yn ugwyddfod yr Oen, 

Yn llawen yn nghanol y llu, 
Dymunaf gael bod, i ganu ei glod, 

Am gadw un gwael fcl myfi. J , E. 

558 M. N. 
Yn y dyfl'rynoedd pell, 

Mae Duw yn adeiladu ty, 
l'w cnw'i hun yn gu; 

Dewell yno, dewch, 
l'a'm by<l(hvch cy'd mewn atbrist fyd? 

0 ufyddhewch, a dewch. R. J, D. 

559 M. C. 
.Ar dir gOJ·thrpmler 'rwyf yn byw, 

Fe'm llothir laW.Cl' awr, 
34T 



0 dan drnl!odion o bob rhy~r .. 
Yn 11gwlau y cystudd maw!"~ 

!lfi drof fy ngolwg 'nawr yo syn. 
Tua bryoiau Scion wlad, 

Lie c.'lf orfolcdd ar ol hyn, 
Didcrfyn ci bnrhad. 

Ni welir neb dun ormes mwy, 
0 deulu byd yr hcdil ; 

Daw rliwcdd or on hanghcn hwy 
'No! cyrhacdd gwlad y wledd. • 

Y nos a giliodd drn\v yn mhcll, 
Llcwyrchu ntno'r boll neu · 

.Am hyny ceisiwn wlad sydct' well 
Dan addurn Ct·i:;t, cin P<.'n. ~Ewr., 

5€0 M. N. 

Y s,lint s1 'nawr yn .Mubilon 
Jllcwn tristwch trwm,' 

Yn wac! cu llun dnn ormes hon, 
Yn eitbaf llwm; 

Yn cacl eu llethu gan y byd, 
Dan rwy~~u <':tHh o bryd i bryd, 
A pbawb au lltJ at ~hai'n yngbyd, 

Dros atnijC!' lur: 
Ood llawenhcwch, chwi dculu'r lfydlf 
Fe wawriodd, do, yr byfryd ddydd, ' 
A g1vobr etto i chwi fydd 

Ar Seiou dir. .._ L. J. 
~·i 

lH'AlSAIT, 561' 562, 563 

561 M.S. 
Yr Arg lwydd 1nendy g1'Vyn y gwan, 

Pan fyddo dan drallodion; 
Rhyw filoedd maith a dystiant byn, 

Yn ngolwg eu gelynion. 
Yr Ar~lwydd Ncr, efe sydd Dduw, 

A hynod yw ei allu; 
Holl frad gelyoion, ef n'i {;\Yyr; 

Ca'r oll eu llwyr orchfygu. 
Fe wrcndy'n cri, rbydd nertb wrth raid, 

A chlyw'r ochenaid wanaf; 
Mae'n gymhorth ha.wdd, ~ ch~wn nr frys 

O'i law y trysor penaf. DltWI • 

562 M. ~. 7, 6. 
Y u iach i gystudd Babol, 

J:;i dial a'i !toll gur, 
Gwnawu ganu llalcliwia 

Ar fyr yn Scion dir; 
Y wlad sy'n llawn bouditbio.ll, 

l~i golud ~tawn yn gu, 
Cartrctlc y ffyddloniaid, 

.A Scion ydyw hi. l:. J.D. 

583 :r.:I. N. llau. 

Yu lion i'r gorllewin, i'r ddedwydd hoff 
wind, 

'.Rwy'n meddwl cncl myned, wrth alwad 
cin 1'ad, 



564, 565 

I fyw yn gysurus dan nodded eiu Duw, 
A chael o'i gymdeithas tra byddom ni byw·. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 
'Does lc ar y ddacar fcl Scion, hoff wlad. 

J, E. 

564 M. N. 8, 7. 

Deuwch, codwn, snint.yr Arglwyd<l, 
Ac ymdeithiwn tua'r wlad, 

'Rhon sy'n gorwedd rhwng mynyddoedd, 
Ac a. roddwycl gnu ein T:\d: 

Gwlad y'v bon lie daw yr Arglwydd 
I drigfanu gydn'i saint, 

ran wna daro mown llid iawgrwycld, 
Yr annuwiol a phob baiot. E-TIJ. 

565 111. n. 
0, Dacl, giVl'andawa'u gwcdcli dncr, 
Arran dy Eglwys ar y cldnc'r; 
Dyhi<lln'th Ysbryd ar l!ob pryd, 
I lanw'th weision trwy y byd. 

Bendithia'r Brif-lywyddineth draw, 
A'r Dculldeg dcithiaut yma 'tbmw; 
A'r Putriarchinitl tra f'ont byw, 
Fo'n \lo.wnion o fcrulithioo Duw. 

Bendithia'r Archoffeiriaid 'gyd. 
A'r Dcg-a-tbrugnin trwy y byd; 
A'r boll Lywyddion yn mhob man, 
A'r llcill sydd cr cu dnl i'r llln. 

3~0 

D Y)!SAU. 566, 567 

Bendithia'r holt Henurinid sy, 
A'r boll Esgobion sy'n dy dy, 
'R Offciriaid a'r Athrawon 'gyd, 
A'r dincon.iaid oil ynghyd. 
Bendithia'r oil o'r gadwyn fawr, 
Trwy'r euraidd linciau milo i lawr, 
Fel o'n hiseldcr gallom oi, 
Ar byd-ddi ddringo'n uchel fry. 

566 M.S. D. 
'Rwy'n pendcrfynu myn'd yo mlaen, 

Trwy ncrth fy Nn"'• yo ffyddloo, 
Gao barchu doddfau'r Jcsu glun, 

Ncs cvrhaecld mynydd Scion; 
Ac wcdi dod i'r wlad fwyo rydd, 

Gwnaf cilwaith gyfammodi, 
Yr af yn mlaon o ffydd i ffydd, 

Ncs daw y Brcuin l csu. )t-T. 

567 M. N. 12, II. 
ll!ae 13abcl i syrthio yo drigfa cythreuliaid, 
Er mt\int ci gnlluoctld a'i ncrthocdd 

yn awr, . . .. 
Ei barn a dyw<>lltir, dnw gwae ar e1 dcihatd, 
Ei chwymp fydtl yo onbyd, a'i dystryw 

yn fawr: 
Gwae, ~:wac, sydd yu sefyll uwch ben ci 

dinasoetld, 
H'vy ysir yn. uhv gau losgftl o dan; 

l\fae plat\11 echryslawn yo cnnlyu oi lluoedd, 
llydd nowyn a galar 'u eu toi, fawr a mfm. 

as1 



:SGS 

Breninoedd y ddacar, gao sefyll o hir-b<!ll, 
A syllant mewn dychryn ar ddifrod eu 

gwhttl; 
H wy wylaut pan byddo dan ddy1·nod a 

fUangell, 
'Vrth wcl'd mwg eu llosgiad, a'i dirfawr 

surhad: 
Pob masj(nach a phleser yn awr a. ddnr

fyddant; 
Hcb wcrthu na phrynu, ei thynghcd fydd 

wncl; 
Cclfyddwyr a chretfc"·yr. yn fuan difinnnnt, 
Ni fydd ei gogoninnt byth mwynch i'w 

gael. .~o.. r.. J. 

568 M. N. 
'fydi, 0 ein Duw, 

Inwn ydyw dy gnnmol, wrth reo! inwn 
ryw; 

Bhoi iti nddoliad ein dylcd oll yw; 
Anfonaist i lawr, 

Er rhyddid i ddynion, rai noethion yn awr, 
'R cf~ngyl ur~g~vyddol, ragorol ei gwnwr; 
Fe l!ltll pcllcdti\'IOll, a rhai ft•'n afrndlon 

Yn rhodio tir estron, yn eon yn wir, 
Mewn hyli·yd anthemau; yn rhydd o'u 

cudwynau, 
0 wind gnlarnndnu, eu dygir cyn hir, 
l'r wlad llo mac Unwnder yn toi ei holl dir. 
Fe gilia pobgalar;-o gwynion yn J:!ynnar 
Fe'u dygir, rai hawddgar a hygar, i hcdd; 

~u 

nnr.i.ur. 1169, 570 

Yn Scion y cauant, ar gynnydd, ogoniant, 
A mawrorfoleddant am lwyddiant ywlcdd 1 
l?ob mwyniant amgenach, hwy mwyach 

a'i medd. D:EWL 

569 1\f. c. 
l.'wy byn:~g garo dai neu dir, 

Yn fwy nil charu Crist. 
1\lewn tlodi gwelir ef yn 'vir, 

Yot llwm mc"•n annedu drist. 
Y ncb a. garo'i einiocs frau, 

Jlcb ufyddhau i Drlnw; 
Dllw Jm•n ei hun i brofiad clnu, 

Mai dyn truenus yw. 
0 ga.nlyn Crist, rhaid codi'r groc~, 

Hob \i·yro a.r un llaw; 
Oncl bua.n derfydd cur a loes ; 

Cawn fyn'd i Scion draw. Dl!l'll"t. 

570 hr. N. 
0 deuwch, bechnduriaid trist. 
A chrcdwch fn•yn cfensryl Crist; 
o~ nr~. wnewch garu Duw tt'r Oen, 
1 c·hwi mue'n aros fythol boen. 

Daw'r gl\fod droll) i lnwr, 
0 l trowch, 0 lfowch yn glau, 
Mae dydd y dial mawr 
Yn cyfiym agosilu ; 

0 tl'owch i'r noddfa, tfowch ar fry!. DJm'J. 
36l 
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llYMNAtl. 

M. N. 
Deffrowch, Genedloedd; clywch ein lief 1 
Gwnewch frys i ddod i deyrnas nef; 
Nid bir gwahodda'i weision Ef; 

Can's myn'd mae'r Saint i Seion. 

Edifarhewcb, a dewch yo glau, 
I fedydd dw'r gwnewch ufyddbau; 
Ar fyr fe galff y dnvs ei gau; 

Cau's myu'd mae'r Saint i Seion. 

0 dewch i dderbyn Ysbryd Dmv, 
A'i hyfryd ddoniau o bob rbyw ; 
Dewch, tra mae'r alwad yn eich clyw• 

Can's myu'd ma(>'r Saint i Scion. ' 

Os na ddewch 'nawr, daw gWae i'ch rh!ln
1 

~. g\vaeddi fy.ddwch yn y til au, 
Does gwas 1 Dduw mewn unrhy\v fan; 
Fe aetll y Saint i Seion.'' • 

572 M. C. 

Mae offeiriadaeth fawr y nef, 
A'i swyddi aml hi, 

Yn dod i feddiaot llu o'r saint 
Yn roddion oddi fry. ' 

Na foed i neb dderbynio rodd, 
Er dim ei cho!Ii byth, 

Fe! gallo trwyddi gnel o hyd 
Feodithion rif y gwlith. 

a 54 

In'MNA"O'. 573 

0 werthfa.wr rodd! cael meddu bawl 
I weini cyfra.ith D uw,-

I farnu rhwng y saint bob pryd, 
A'u dysgu'n ddoeth i fyw. 

Pa. ddyn a feiddia fod yn draws 
Wrth weini 'i ddedtlfau Ef, 

'Ira g,vyr nad ydyw ef ei hun, 
Ond gwas yn nheyrnas nef? 

0 Dduw, gwna di ein dysgu oil, 
Mai'th weisiou y'm bob awr, 

Ac y cawn roddi cyfrif llwyr, 
Ger bron ein Barmvr mawr. • 

573 M. C. 

Daeth Iesu Qrist i dlodi mawr, 
Wrth wared euog ddyn; 

Cyssegrwn ninnau bob peth 'nawr, 
I'w enw Ef ci hun. 

'Doedd ganddo Je roi 'i ben i lawr, 
Wrth weithio gwaith ei Dad; 

'.rn~y dlodi, gellir cael yn awr 
Ogoniaut lesu mad. 

0 dlodion, weithian llawenhewcb, 
Mae cyfoeth i chwi draw; 

l'ch rha.n goludoedd mawr a gewch, 
Mae'r amscr da gerllaw. 

Oa gad'wn bob peth er ei fwyn, 
Cawn drysor yn y nef; 
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u74, 575 

I la.wnder bythol ca.wn ein dwyn,-
Fe'i gwiriwyd ganddo Ef. DEwr, 

574 :M:. R. 
l'r Tad, a'r Mab, a1r Ysbryd tHan, 
Y pertbyn pob rl1yw fawl a chan; 
A'r ddae'r a'r nef folianno'n ngbyd, 
li:u heuwau santaidd bwy o hyd, " 

57 5 M. N. 6, 4. 
'rerfyuu wna1vn )'n 8.\vr; 
Am hyny, Arghvydd maw!) 

Bendithia.'n gwaith; 
A hoed i'th Ysbryd di 
Q hyd elu harwain ni, 
Nes cawn gyd-ganu'n llu

1 
Mewn newydd iaitb. 

l'r Tad hood maw! a chiin, 
l'r Mnb, a'r Ysbryd Gl8n, 

Trwy'r ddae'r a'r nen 1 
Eu teyrnas lanwo'r byd, 
A ninnau fo yn nghyd, 
Yn ddeiliaid ynddi 'gyc!

1 
Dros byth< Amen. " '· ,;. p.. 







232; 233 HY1t!NAU, 

'Rhai fyddant i ni'n fenditb, 
Os gwna'vn ni ffyddlon fyw, 

Gan gadw y cyfammod 
A wnaethom ni a'n Tad, 

Sef bod yn ddewrion drosto, 
Serch colli dafnau gwaed. 

Cawn wcd'yn well cymmanfa 
Yn mhlit.h prophwydi Duw, 

Pan gwrddwn oil yn Seion, 
A chyda'r Iesu fyw; 

Bydd yno fwy doethineb, 
Yn ffrydiau heb fldim rbi', 

Yn d'od o enat:'r Iesu, 
Er ein cysuro ni. T. 11, 

232 M. C. D. 
'Nawr wrth derfynu'r ysgol hon, 

Cyd-weddiwn ar ein Duw, 
Ar fod y geiriau dwyfol pur 

Yn rheol i ni fyw ; 
Cymhellwn ereill at y gwaith, 

A boed ynt ddod o hyd 
I ddysgu geiriau santaidd Duw, 

Ac ufyddhau mewn pryd. T. n. 

233 M. H. D. 
Yr angel ddaeth o'r nef i lawr, 
A chanddo yr efengyl fawr; 
I Joseph ymddiriedwyd hon, 
I\v thraethu trwy'r boll fyd o'r hron; 

1·16 

Hl'MNAU. 234, 2~ii 

Ercasglu pobl Dduw yngbyd, 
A'u dwyn o bedwar cwr y byd 
I Seioo, mynydd Ephraim draw, 
Lie na ddaw neb i beri braw. T.· o, 

234 M. N. 6, a. 
Clodforaf byth fy Nu'v 

Am yr byfrydol fraint, 
0 gael y grefydd bur 

A draethir gan y saint; 
Bendithion mawr a gefais i, 
Trwy ufyddhau i'w gal wad bi. 

I ba\9 b gwy bodaeth rydd 
Trwy Ysbryd santaidd Duw, 

Os cadw wnant ei air, 
Ac hefyd ffyddlawn fyw; 

Bydd byn yn fwy ei wcrth na'r byd 
A'i boll oludoedd gwerthfawr drud. T. R. 

235 M. N. 8, 7. 

Wrth ymadael y diolchwn 
I ti 'nawr, ein ncfol Dad, 

Am roi nerth i'th anwyl weision 
Ddangos ffordd i gael rbyddhad; 

Boed i'r had a hauwyd yma 
I ddwyn ffrwyth mewn dyddiau ddaw, 

.Fe! y delo'r onest galon 
Mewn i'th deyrnns maes o lmv. 

147 
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Yma cant hwy fawr gysuron, 
'l'rwy dy ddoniau d wyfol di; 

Yma cilnt hwy wl!!dcla'u hclact!t 
0'1· bcndithioo sy'n dy dy; 

Yma cant h"'Y wir wybodacth, 
Yn lie ofnau dan cu bron; 

'Rhyn a gawsonl 'ry'm yn dystio 
'Naw1· ur ddiwcclcl '1· ocdli~ hon. T. 11. 

23G M. N. s, i. 
Nid yw holl gynlluuiau dynion 

Oud rhyw rith, gnu wadu'r grym; 
Hwy fodd lonant ILl' ttmmheunetl•, 

Gwir wybodaeth '(ynant drlim; 
Mcwo tywyllwch mynaot eistedd 

Yn eu camwedd trwy eu hoes, 
Mncnt yn credu mai gwell derbyn 

Dirfawt• cldychryn, erchyllloes. 
Ofnant fyw nc ofnant farw, 

Ergyd chwerw ofnant gael, 
Rh~g nad ydynt etholcdig, 

Wyr cndwcdig Duw'n ddiffi1el; 
Pnn tc!ldyliont am yr angeu, 

A'i hiccllau llym10n syth, 
Wylnnt. hcb ddim sicrwydd gnnddynt 

Am gaol cyrbnedtl g wynfyd byth. 
Clod, nid felly ocdd y seintiau, 

Ac nid felly maent yn awr; 
llwy dderbyniant dystiolaethau 

Mewn rhyw nerth a sicrwydd mawr; 
148 

ltT:Ull.\11. 237, 23S 

Hwy gilnt ddcrbyn, ddim ond gofyn 
Gan eu Tad sydd yo y nef; 

0 mor hyfryd yw gwas'n11ethu 
Uo a wrcndy ar ein lief. T. u. 

237 M. N. 7, G. 
Mor felys yw gwas'naethu 

Jtin Duw yo mhlith y Saint, 
A mcddu ncfol ddoniau,-

0 dyma hyfryd fraint; 
Ac hefyd gyd-ymprydio 

0 galon oncst bur; 
Mae plescr wrth woeyd pob-peth 

Yn eglwys Dduw yn wir. T. IT. 

238 M. N. 7, f.. 
Grm grefydd sydd ar g wympo, 

Yn fuan dnw i lawr, 
Mae'r muriau oil yn siglo 

0 amgylch Babel fawr; 
Y caethion ddont yn r l1yddiou, 

0 holl gareharau'r byd ; 
Y rhai o galon ouest, 

Eu gwarcd glint i gyd. 
Ccir fod docthineb ddynol 

Yn helacth ganddynt hwy, 
Ond mae'r d<loethincb dchvyfol 

Yn eglwys Iesu'n fwy; 
!Tyhi a wir ddiddyma 

Ddoethincb yr boll fyd, 
L I~ 



.289, ~40 

A'r doethion gymlyddian~, 
Yn isel clout i gyd. 'f, B. 

239 M. N. 8, 7, 4. 
Teyrnas Iesu a sefycllwyd 

Ar y ddaear yn ei grym, 
N i all Satan a'i boll weision 

Etto l.>yth ei siglQ ddim; 
Teyrnas Iesu, 

Leinw'1· dd~~tear I.TilWII' 0> \;i'IV. 
Apostolion a phrophwydi, 

A bugeiliaiu hefyd sydd 
Yn yr egll'4ys er pe)'ffei.thio, 

Seintiau Duw o ddydd i ddyddr 
Nes y delont, 

Yn wr perffaith fel eu Pen. T. a-. 
240 M. N. 7, 6. 
Yn Seion fe ddyrchefir 

Mawr glodydd maes o law, 
Gan seint iau gwlacl y cystudd, 

Sy'n crwydro yma a thraw j 
Er dyoddef eu gorthrymu 

A'u herlid gan y byd, 
Mae Duw y11 penderfynu 

Eu casglu oil yn nghyd. 
Er fod plant dilfaeth Babel, 

A'r Phariseaidd lu, 
Y11 bwgwth;yn dra gerwin 

Ein llwyr ddyfetha ni; 
lSO 

Er hyny'r fuddugoliaeth 
A dry o !.>laid y saint; 

O'u tu mae dwyfol allu, 

241 

0 dyma werthfawr fraint. T. u . 

241 M. N. 8, 7. 
Beth a glywsom yma heddyw? 

Cenadwri santaidd Duw. 
A oes pwys i bawb ci chredu? 

Oes, yn wir, i bob dyn byw. 
Pnwb sy'n 'mofyn gwir gysuron, 

Dewclt, derbyniwch hon yn awr, 
Chwi gewch hyfryd waredigaeth, 

Pan ga'r Hid ei dywallt lawr. 
Pwy yw'r rhai all dystio hyny? 

Yr boll saint sydd yma 'nsbyd. 
A oes cbwaneg yu ei wybod ? 

Oes-mne miloedd trwy'r holl fyd. 
Y rhai hyny orfoleddant 

Amy fraint a ga,wsant bwy, 
0 ymuno gyda'r Seintiau; 

.Byth ni wnant eu gadael 111wy. 

"Mionnu garwn gael gwybod,<eth :" 
Dere'n sant, a thi a'i caL 

"Dynion ddysg nad oes ei heisicu :" 
Paid a chredu'r cyfryw rai. 

Fe addawodd Brenin nefocdd 
Roi gwybodaeth i'w boll blant ; 

Yna ofnau angeu creulawn 
Gant yn glir eu hymlid bant. T. H. 

1~1 



242, 243 

242 1\1. N. i, 6. 

0 Arglw·ydd, rho d.:r Ysbryd, 
Pan fyddom ger dy fron, 

I weddio am fcndithion 
A'n gwna ni oll yn llou: 

Gwna a ros yn y canol, 
A'th roddion gyda tbi, 

I dywallt i'n caJon au, 
'Nol ein hanghenion ni. E-TH. 

243 1\1. N. 

Chwychwi yr anufyddion, 
Rhowch glust yn awr o galon; 
Mae Duw yn dweyd tnvy 'i weision 

Am ddod i'w deyrnas ef; 
0 dewch t.rwy grcd at fedydd, 
Ac yna ccwcb Ddyddanydd, 
Yr hwn a'ch tywys bcunydd 

Trwy wmudaw ar ci lef. 
Cydgor. 

Mae'n worth i bob gTadd 
I wrandaw yr alwad, 

Gan ddod i Scion, 
Yr addawcdig wlad. 

Yn Saint, 0 dowell hob oedi, 
'Docs amser mwy i'w golli ; 
Mac'n bryd i ni ymgasglu 

l Scion, dinas Duw, 
132 

RYM.l'!AU. 

Lie caifl.' y Saint ym,~ared 
0 blith y Babiloninid, 
J?an fydd y pliiau'n cerdded 

Yn mhlitb boll ddynol ryw. 
Mac'n wcrth i bob gradd, &c. 

y llu sydd 'nawr yn gwawdio 
Galaru fyddant etto, 
0 hcrwydd g'vrthod gwrando 

Y genad w ri bon ; 
Y Saint pryd byn gfult fcddu 
Anrhydedd a mawrhydi; 
A chlod i Drluw wnant ganu, 

Heb ofld dan cu bron. 
Mae'n wertb i bob gradd, &c. 

244 M. N. 

Uae'r Saint yn myn'd o Babel, 
Ilwy roddnnt iddi ffarwcl, 

Ac anti Scion, 
Lie cannot bCr gnniadau, 

T. II, 

'Nol myn'd trwy orthrymderau, 
Cant wisgo'r goron ; 

Lh\wenydd dry'r blinderau sy ; 
'Nol myned yno, 
Ni cllir wylo, 
Ca'r scintiau seinio 

Yn llnwen gydn'r llu, 
Ac hcfyd hir deyrnnsu 

Yn nghwmni'r lcsu cu. 
153 



2.£5 nntNAU. 

Mor hardd, 0 Dad, bydd gwcl'd dy Sa ins 
Ar ol ymadacl 
0 diroedd Habel, 
I Seion dawel, 

Lie na fydcl pin ua haint, 
Ond cncl pob rhyw amgclcdcl, 

'RIIJ II fydd yn rhyfcdu fmint. 
Ni fydtl yr hyll ellyllon 
I'w cnel ar fynydd Seion, 

Ond cant cu rhwymo 
Yn cldiogcl mown cadwynnu, 
A'u cloi mcwn cacth garcharau, 

Lie cant Cu blino; 
Er iddynt wrthwynebu'r Saint 

A themtasiynau, 
Mcwo gorthrymdcrau, 
J>un ar eu siwrnau 

I'r byfryd wlad dui-haint, 
E n cospi g<mt yn cnbyd, 

Fe! y prophwydwyd cacnt: 
Fe genir clod i lcsu Grist, 

Gan yr holl seintiau, 
l'au fo y pliiau 
A'r croch daranau, 

Yn rhwygo Babel drist; 
Bydd hyn i bawb yn eglur, 

Mac gair cin Duw yn dyst. T. u. 
245 M. N. 8, 7. 

Pa'm caseir ni gan ricui? 
Pa'm yn clyn troa bra wei? 

~~~ 

nnn;.\1-. 

P:t'm i'r ffryndiau gorcu ini 
'Nawr yu nodau gwg ~ gwawd? 

Ni a fynem i'n boll geramt 
Wybud 'wyllys _Duw Y.ll hy, 

Ood ni chredau t em tysttolaeth, 
Yna, pwy i'w beio sy? 

Hoffder byd yw diystyru . 
Pobl Ddu''• am ddweyd y gwll'; 

Hwy laddrumnt ein prophwydi, 
l)raw ar yr Amerig uir_; 

Ond oi laddwyd y golcum, 
Mae cf etto yu eiu gwlad, 

A'r rhai gonest ymhyfrydant, 
Pan y cullbnt ei fwynha<L 

Dynion drwg gnsant oleuni, 
Mewn tywyllwcb mnent am fy"'· ; 

Gwawl y Ncf sydd yn dynocthi 
Eu gwcithrcdodd o bob rbyw; 

Ac nm byny y cyuhyrfnnt, . 
Cywilyddiant wel'd cu gwn1th, 

Ond cpiawmler lywodraetha 
Arnynt oil heb fod yn faitb. 

Scintiau hoff, delfrowch yn union, 
Voed i'u cof llc'r y'm yn byw, . 

Mui mewn gwlad sy'n llawu gclymo11 
I wir oftci riadaeth Duw; 

A•vn yn by dros donog foroedd, 
OU yn enw'r Iesu mad, 

A chyd-ddringwn greig-fynyddoedd, 
.Er meddltUJnu tir ein gwlad. J. ''~"· 
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JIYMNA.tr. 

246 M. N. (Rhm1 1 a.f) 
Er gwawd a dirmyg byd n"i bocn, 

Cyhoedded gwcision Duw, 
Fod rhyddid 'nawr trwy waed yr Ocn, 

I bnwb o ddynol ryw: 
Yr edifciriol ga yn glau 
0 fiin gaethiwed ei ryddbnu· 
l!'fy tristwch drnw-gwoa la~vcohau 

Dan wen goleuoi gwiw. ' 
Oes oesau'r byd '•·y'm ynddi'n by"'• 

Oes )' r y caddug draw, 
Ot>s nefol ei golcuni yw, 

Yn llcwyrch ur bob lln1v; 
Llais ~raidd yr cfengyl sydd 
Gao weision Duw o ddydd i ddydd, 
Yn galw'r euog ddod yo rhydd 

0 drallod, pocn, a braw. 
Cyhoeddir yr efcngyl bon, 

Drwy bed war bun y byd · 
Y rbai ftt'n drist sy'n awr yn lloo 

Am Scion a•u boll fryd: ' 
Ni phery'r ymdrcch yma'n hir, 
Y twyll ddynoethir gan y gwir; 
Mae'r tlawd yn gwcl'd a golwg i lir, 

Hotr wind ci gartref clyd. 
'Rhwn sa if yn wrol yo ei ran 

Dros I esu'n llwyr ddifraw-, 
Y tryddlon was goronir g1u1 

Yr lc@n, 'r dydd a ddaw: 
1:16 

R fliNAl7. 247 

'l'ry boll olldiau'r cystudd mnwr 
Yo swn gorfolcdd dros y llawr; 
Mae'r dydd gwynfydig yn ei wawr

Dydd moliant sydd gerllaw. 
'R efengyl ddaeth o lys y ncf 

I bropbwyd mawr ein hoes, 
A Joseph trwy awdurdod grcf, 

Ei gallu i ni roes; 
IIcb g'wilydd o'r cfcngy lion, 
A phmwf o'i doniau dan ein bron, 
Mewn ncrth a gallu trAetbir bon, 

Er dyoddcf llawer loes. 

247 M. N. (.dit Ra11) 
Rbybyddion dwys i ddynion rocd, 

'frwy gylch ein llnfur maith, 
Heb dderbyn gwyncb grndd nne oed, 

Yn ddiwyd yo y gwaith; 
Eio begni dibaid, 0 parbaed 
Yn lies pob dyn lie snngo'n traed, 
Er bod yn rhydd odcl'wrth C\1 gwaed, 

Cyn cyrhnedd pen ein taith. 
Eio llafur n'n hymdrechion oil 

Yn Yl' efengyl hon, 
Nid aut un fyuyd fnch ar goll, 

Ein canlyn wnant ynllon; 
Ein boll ddiwydrwydd yma a tbraw, 
Nid a yn angbof ddydd a ddnw ; 
0 hyfryd ddydd-mae bwn flCrllaw; 

Gorfoledd leinw 'mron. 
151 



248 HTliNAtJ. 

Mae dydd o !tlar yn neshau, 
Dydd gricldfan, gwae, a phoon, 

I bawb sy'n gwrthod a chasiiu 
Cyfreithiau pur yr Oen; 

Ar fyr y gwel cenedloccld byd 
'Uhyn dystiodd Dttw o bryd i bryd; 
D,lw'r lllllSCr wiri;t hyn i gyd 

Yn dristyd arnynt oiL ' 
Gwyn fyd y tlodion welir 'nMvr 

Yn dyotldcf gwawd y byd, 
Mae gwledd ac etifcrldiaetb fnwr 

Yn aros rhai'n i gyd: 
I Seion. gnlwad sydd yn awr, 
0 brysnvn adref, f1wh n. mawr; 
Yu fuan bycld ccnedlocdd llawr 

Yu griddfan dan y llid. DEWI. 

248 }.L N. 12au. 

Ehcded eich mcddwl ar gerbyd rnelltenawl 
l!'cl chwimWtl~ oleuni i'r pellder pcgynawl; 
Esgynwch y car a'r march tanllyd carlamog 
A blaenwch y gwynt, y mae·u ddiflin ar· 

dderchog. 
O'ch ol drn.1v yo germain bo'r dirwyllt 

aderyn, 
A'r corwyn~ fo'n metbu ehedeg i'cb can! yo· 
Roll l~oedd tywyllion y dd&ear, 0 chwil: 

lWCh; 
.A chrochlef y daran y newydd da traeth

wcb. 
u -

nnL'\•11· 249 

C) hoeddwch dysclacriach dydd ctto ilew· 
yrchn, 

Bydd Brenin breninocdd trwy'r byd yn 
teyrnasu, . . .. 

Ac crchwch i boon, loes, a blinder 1 giho, 
A gofid a thrallod yn fuun i beidio. 
A<;Orwch y ffordd i Dywysog tangncfedd, 
Gorchfyga farwolaeth mewn gallu a mawr-

odd; 
Gorch'mynwch i dristwch i ffoi o'r trig

fanau, 
Rbowch Jubili ddedwydd i'r holl genedl-

actlmu. DEWl. 

249 M. N. 6, 8. 

Aed sain cfcngyl hcdd 
Yn funn dros y llawr, 

Gan wahodd llu i'r wledd, 
0 dl·cfniad Iesu mawr, 

Yn nyffryn y myny<ldocdd dra1v, 
Lie tarJd llawenydd nr bob llalf. 

Dy allu di, ein Du1v, 
Yw· y r efengyllfin, 

Sy'n dwyn y marw'n fy1v, 
A'r mudan seinio cim; 

Am ddydd yr iecbydwriaeth ddrud, 
Boed halcliwia drwy'r boll fyd. 

'R ynysocdd pcll a glyw 
Y fclys byfryd sain; 



250 UfliNAU. 

Fel rbosyn hardd ei liw, 
'N b!odcuo gwclir rhai'n · 

Daw boll dcyrnasoedd byd o'~ bron 
l wisgo tcgwch Eden Ion. 

1'eyrnnsa Crist yn awr 
Yo ben gogoniant byd· 

0! 'r fnth ddyrchnftad m; wr 
Fydd hyn i'r saint i gyd 

Cuel byw i'r Hwn sy'n llywi~'r nef, 
A. chyu-dcyrnasu gydag Ef. DEWI. 

250 .M. N. 

Amynedd mawr sy'n anghcnrbaid 
I borthi dcfaid Duw, 

A ffrwyth ymdrcchion pur dibaid 
0 gariud gwresog yw : 

Bugeiliaeth Crist, 0 ddirfawr fraintl 
Cael bod yn fugail da i'r saint · 
Ni ddich~n dyn_ ddyweyd pu f~int 

Fydd ct ogomant gwiw. 

y bugail dn. sydd a'i holl fryd 
I wasanaethu Duw, 

A noddi'r suint o bryd i bryd 
Ei ofal pcnaf vw · ' 

A p~o~thi'r ~wan r.' did"·yll Jncth, 
l{hol Jim ar ltn yn fywiol fn<•th, 
O'r addysg ddwyfol i ni ddnc th 

0 rinweud nefo1 ryw. ' 
100 

n~'AU. 

'.!iol ymdrech tra parhno'r dydd, 
Y11 ngwiollnn Iesu mud, 

Ubyw wobr fawr yn funn rydd, 
lleb derfyn i'w phorhad: 

.Ar fyr o dro'r gwinllunydd ddnw, 
A thul godidog yn ci htw; 
:Mac'r gogoncddus ddydd gerllt""'• 

Cawn etifeddu'r wlad. 
0 llnwcnychcd y r holl saint, 

Mae'n rhyddid yn ncsf111, 
Cawn warcdigaeth fawr ei mnint, 

Er digter llnbel gnu ; 
Dan ofal tyner lor, eiu Tad, 
Diangol fydd1vn yn cin gwlacl. 
Ei mwyndcr ll'i thrysorau mUd 

251 

A roddir iui'n glan. DEW!. 

251 M. IT. 
Mac amser ded l<"ydd yn nesau, 
Yr Jesu a dcyrnasa'n glau 
0 for hyd for, mewn h9dd didraul, 
0 godiad byd fnchludiud haul. 
y gareg donvyd nid a llaw, 
Yn deyrnas grcf yn fuan daw; 
Y ddelw a.'i gogoniant mawr, 
Malurir hi fcl Uwcb i'r llawr. 
Roll draddodiadau'r byd yn RIH, 
A noddfa twyll y gelyn mawr, 
Daeth dydd o ymlid ar eu rhan, 
Ni feiddiant lcchu yn un man. 

IGI 



'H ynysoedd pella ddont cyu hir 
l feddu n chotleidio'r gwir; 
Ar dywyllleoedd dacar lawr, 
Ymdaenodd rlydd o nefol wnwr, 
l:'ol golou'r dydd o'r dwyrain draw, 
'N f11·y fwy ci nerth n'i lcwyrch daw; 
'Hun modd-amcn. medd f' enaid cun, 
Y bydd dyfodiad Mab y Dyn. 

0 tyred, wyn~ydcdig ddydd, 
I roi anwyliaid Duw yn rhydd; 
Dysclaerdcb dy ddyfodiad clau 
A wna i'm caJon lawcnhnu. 
I lawr, i lnwr daw Rabilou, 
Gorseddau'r bycl a syrth o'r bron; 
Y trais a'r gormcs mwy ni byrld, 
A pblant cacthiwed ddont yo rbydd. 
lloll freniniaothau'r ddnear hon, 
Co1·onau bcilchion bycl o'r bron, 
'll amherodraetbau, cr cu maint, 
A ddeuant oil ~-n eiddo'r saiut. 

Daw'r saint yu rhydd o'r cystudrl mawr, 
Ni welir \In y n wylo 'oawr; 
En hochencidiau'o ganu sydd, 
A'u galar dwys yu foliant fydd. 

Griddfanau'r saint, a'u galar oil, 
:Ni chlywir mwy-ilnt byth ar goll; 
Y ucf a'r ddaear lawc,nhant, 
A'r bydocdd gorfoleddu 1n1aut. DEWJ. 

JG'l 

252 M. C. 
0, fel cyflyma blwyddi'u hoe&, 

Ac yr henciddia"r byd l 
Dianga'r hen flynyddau fl\vrdd, 

A'r newydcl ddaw o hyd. 
Arwyddnnt fod y pryd ger1la11•, 

l'n Ccidwad ddod o'r nef, 

252, 25$ 

A. phob rbyw flwyddyn brysio wna 
Ei ymddangosiad Ef: 

Defnyddiwn ettcir .ilwyddy\1 hon, 
Yu lhvyr yn ngwaith cin l)uw, 

Fe! oaJforo oil ar fyr roewn bc<\d1 
Dros fil o fiwyddi fyw. 

Ac wedi hyny pob peth fydd 
Yn newy<1d i ni byth, 

A. threulio gawn, hob fyn'd yn hen, 
Flynyddau 1·if y gwlit.h. 

253 M. N. 
I ddyffryn y mynyddoodd 

Yr bed fy roryd bob awr, 
I wlcdda ar y rhoddion 

Ddcrbynia'r saint i la'll·r : 
Mac llawer dyffryn yn y byd, 
Yn s,.,.ynol iMvn i dynu'n bryd, 

Ond dyffryn y ll)ynyddoedd, 
0 dyna.'m dyffry!) il 
0 dyna.'m dytfryn i! 
0 dynn'm dylfryn i l 



254 JJYMNA!". 

Drn'v rhwng y mawr fynyddocdu 
Mac llcchu rhag y llid 

A ddaw ar y cenedloodd 
Fu'n blino'r saint cyhyd. 

Bryd hyny pa mor hyfryd fydd 
Cael trigo gyda'r saint yn nghudd. 

Yo nylfryn y mynyddoodd, 
0 dyna'm dyifryn i I &c. 

0, Seion, gorfoledda. 
Am noddfa ddiogcl draw; 

Pan gwyrnpir muriau Babel, 
Ni theirnli di un braw; 

Can's llechu bydcli enyd awr, 
(Tra clo beibio'r clifrod mawr), 

Yo nytfryn y mynyddocdd, 
0 dyna'm dytfryn i I &c. 

0 brysbvn i'r gorllcwin, 
l'r hyfryd ddytrryn hwn, 

Llo triga'r saint mcwn heddwch, 
Ilcb ofid byth yn bwn. 

Mac'n brodyr yn cin dysgwyl draw, 
A chrocsaw ini ar bob ll!~w. 

Yn nylfryn y mynyddocdd, 
0 dyna'm dytfryn i! &c. 

254 M. N. llau. 

• 

Pa galon na thcimla wrth weled y byd 
Yn byw mcwn tywyllwch traddodind i gyd, 
Hcb ddcrbyn golcuni efengyl Mnb Duw, 
Dywynodd i'r ddaear yn 'r oos ym yn byw. 

10~ 

DTlLN.oi.U. !54 

){ewn t'lvylhvch y treuliant holl ddyddiau 
eu hoes, 

'Does oleu byth ganddynt-bob amser 
mac'n nos; 

Gwrthodant wybodnctb addawodd Mab 
Duw, 

Ac baerant mai crcdu sydd oreu wrtb fyw. 
Gwnant wadu'r arwyddion a'r doniau i gyd, 
Osodwyd gnn Iesu hyd ddiwedd y byd; 
Os cynnyg wncir iddynt cfcngyl mcwn 

grym, 
Erlidiant yn greulnwn, wr:mdaw!\nt hwy 

ddim. 
A chadwnnt eu hunain mcwn rh,vymau 

mor gaetb, 
Fe! nas gallant wclcd mni drwg Y'" cu 

gwaith; 
J)ywcdant mai digon yw crcdu yn Nghrist, 
lleb gadw dim arall ond gwneyd gwyncb 

trist. 
Wrth fcudwl am angcu a'r faowl f:nn udaw, 
}'c lenwir cu calon ag arswyd a braw; 
Mwy'r dychryn a'r arswyd po nesaf fo'r 

dydd, 
Rhag ofn noll ydynt yn dculu'1· wir ftyud. 
Nid felly, 03 chwiliwn, oedd g'"eision ein 

Duw, 
HIVy wyddent P'vy ocddynt pan yma yn 

byw; 
M 1~ 



2{>(1 ll,YMNA"!1. 

Derbynient dystiolneth yn eglur bob tll1, 
Gau angel o'r uefoedd, neLt'r Y-sbryd ei hun. 
Pob dychryn ac ofn a gadweut yn mhell, 
Hwy wyddentfod sicrwydd o'1· nefoedd yn 

well; 
A. thystient yn gadarn ac uchel eu lief, 
Fod Duw yn Dad iddynt, 'i·hwnsydd yn.y 

ne-£ 

Y "glyn cysgod' augeu" nid ofneut hwy 
byth, 

Derbynieut gysurou rifedi y g1vlith, 
Fel gallent ddywedyd, a hyuy yo rhydd, 
I'r trwm gysgod angeu i droi'n oleu ddydd: 
Gwybodaeth a sicrwydd dderbynir yn awr, 
Yn eghvys yr Iesu, gan fychaiu a mawr; 
Yr Ysbryd dywelltjr yn eglur ci ddawn, 
l'r cyfryw ofynaut am dano yn iawn. 
Ac felly gwahoddir pob rhai trwy'r holil 

fyd, 
I ddyfod i'r eglwys cyn dell> y llid, 
Er derbyn gwybodaeth a sicrwydd wrth• 

fyw, 
Eu bod hwy yn feibion a mer.ched i Dduw, 

255 M. N. 8, 7. 
Dyro'th Ysbryd i dy weision, 

0 ein Tad, ar hyn o bryd, 
Fel y ca.ifont eu cyfnerthu 

l d1·osghvyddo'th air i'r byd; 
lllG 

T. H. 

liYl!NAts. 256, 257 

Fel y caffo rbai o ne,~yd~ 
Gytleu tcg o gael y fra•nt 

I yroadac\ :l'r tywyllwch, 
A. dod i oleuni'th saint. T. n. 

256 rvr. c. 
'Wrandawyr hoff, beth dd'wedwch 'nawr, 

Ai oedi wncwch o hyil? 
0 deuwch 'nawr cyu tywallt Duw 

Ei farnau ar y byd. 

'Hym ni ar fyn'd, ar ol cewch fod, 
Os gwrthod pow a wnewch; 

Ond os derbymwch cf yn lly, 
Cysuron lu a gcwch. 

Mae mwy o bleser gyd;t gwaith 
Eio Duw nil dim mewn byd ; 

0 dcuwch oil, heb cedi awr; 
Mac groesaw i chwi gyd. r. n. 

257 1\f. N. 7, 6. 

Cyduncd pawb o'r teulu 
Ag sydd yn blant i Dduw, 

I weddio a chlodfori 
Am gael y fraint o fyw 

1\'f ewu oes mae Duw'n amlygu 
I'w saint ei ddirfawr nerth; 

0 dyma grcfydd ddwyfol, 
Pwy fedr dd~eyd ei gwcrth i' 

IG1 



258 Il'l:lfNAU, 

'V rth gofio nm yr amser 
Yr oeddem gynt yn gaetb, 

Mewn gofid yn crefydda 
Heb lewyrch ar ein g;aith 

Yn awr ni allwn ganu ' 
Fe! teulu felys gan 

Gao wybod i ui dderbyo 
Goleuni'r Ysbryd Glan. 

Mae llawer teulu etto 
Yo ocbain ar eu hynt 

Reb gauddynt ond coel:oorefydd 
Fe! buom ninnau gynt · ' 

Ymdrechwn tray byddo~ 
Yn Babel fawr yn bY'" 

I ddwyn y cyfqw ddyni~n 
I mewn i eglwys Dduw. 

258 M. B. 
Yn mlaen yn wir mi iif, 
Yn ffyddlon efo'r saint 

Serch cael fy ~rlid gan y'byd, 
Bydd hyny gyd yn fraint. 
Mae llawer un yn dweyd 
"0 peidi wch bod yn ffoJ·1• 

Ond gyda'r eglwys hon mi 'af 
Byth, byth ni thro'f yn ol.' 
Y rhai oedd gynt yn brudd, 
.A.c ofnau dan eu bro11 

Yn awry maent ynlla\~enhau 
Am yr efengyl hon. 

l OS 

T. II. 

• 

HYMNAU. 259, 260 

E r fod gelynion ci\s 
Yn ami o bob tu, 

Ond rhydd ein Duw ei Ysbryd Ginn 
Yn gymhorth da i ni. T. n. 

259 M. N. 8, 7. 

.Anwyl saint, ni glywsom heddyw 
Bethau rbyfedd iawn i'r clust, 

Onder hyny dwyfol ydynt, 
Mae yr Ysbryd ini'n dyst; 

Y mae by,.-yd gyda'r geiriau 
.A lefara gweision Duw, 

Os gwnawn ninoau oil en cad,v, 
Ca.wn i Seioo fyn'd i fyw. :r. n. 

260 M. B. 
Y gostyngedig ddyn 
A fedr fyn'd yn mlaen, 

'Does acbos iddo ofoi neb, 
Caiff uerth yr Y sbryd Ginn. 

Ymddiried raid yn Nu'v 
Wrth fyo'd i Seion draw, 

Gan gadw'r Gair Doethineb dwys, 
Heb ,'l;yro ar un Jlaw. 

Nid cadw un peth raid, 
Ond cndw'r oil yn wir, 

Os ydym am gael hecld,vch Duw, 
A'i Y~bryd santaidd pur. T. :u. 

160 



261, 262, 263 IIYMNA!1. 

261 ?If. c. 
Cyduned pob rhyw frawd a chwacr 

Yn daer i geisio Duw ' 
Fel byddom yma o'r un'cri, 

Yn gwaeddi, "Ar"lwydd clyw" 
Nid pob rhyw ddyn : lwyd~ . 

''~'rth .waeddi "Arghvydd Nt>f," 
Ond rhatd YIV dod a chalon Hn 

O'i flaen, cyn gwrcudy'n lief. 
Cydunwn olt o galon bur 

Yn wir i geisio nerth 
Ac yna ni a gawn mew;1 pryd 

O'r Ysbryd mawr ei wcrth. 

262 M.S. 
T . lf. 

Nicl crefydd wael o drcfniad dyn 
Yw'r cynllun wyf yn garn, 

Ond crefydd bur, 'rhon drefnodd Crist 
'Wna'm henaid trist i loni. ' 

Mae DUiv t~wy bon yn g-wraudaw cri 
A gwecld1 ci anwvliaid 

Gan rotld i s icrwydd i'r h~ll saint 
Mawr ydyw braint ci dciliaid.' T. u. 

263 M. C. 
I Babilon, ffinwel ll"nawn roi 

Ac awn i gartrcf g well. ' 
Mae etifeddiaeth teulu D~w 

Yo y gorllewiu pel!. 
J;o 

• 

i}ros foroedd maitb a bryniau serth 
I'r 1frwytl1lawn wlad yr awn, 

Ac yno ceir danteithioo gwych 
0 bob rhyw felys rawn. 

:Y gorthnvm gawn ar byd y ffordd 
Gyfrif1vn megys dim, 

Os meddu gawn o heddweb lor 
A'i gariad yo ei rym. 

Mae:golad byd a'i harddwcb oil 
Fel rhyw deganau gwacl, 

Yu ymyl 'r etifeddiacth wych 
Ag sydd i'r saint i'w cbael. 

Draw rbag y stor'm c'lomenod hed 
Idd cu ffenestri'n llu; 

.Ac felly''r saint i Scion ant, 
Cyn del y drycin du. T. u. 

264 M. H. 
Gwyn fyd y gwr a geidw'r Gair 
Doethiucb pur. grym iddo bair; 
.Caiff nerth o'i fewn, y11 ddiliiu rbed; 
Mae Duw yu dweyd, rhowcb iddo gred. 
Dinystrydd ddaw, ac heibio a 
I'r gwr a gadwo'r Gair yn dda; 
.(,)s 'madael raid a:r byd a fydd, 
Geill fyn'd mewn iiedd a chalon rydd. 
•o Ges dim yn well ar dir neu fOr, 
N a .c.b.adw'r G.s.ir lefarodd !or; 

1.1.1 



266, 266, 2GT DYM~Ali. 

Gan hyny, saint, boed j ni oil 
I rodio'n bur 'vrth ah· digoll. T, u. 

265 M. B. 
Coronau ch'vcg fydd dr:n~ 
I freiniol filwyr nef, 

A gwobrwy glint am fod yn ddewr 
'No! myned tun. tht·ef. ' 
Er amlcd ydyw'r lin • 
Sy'n crbyn byddin Crist, 

Mae gallu dwyfol Duw o'n plaid; 
Na fyddwn, saint, yn drist. T. u. 

266 1\l N. 
Tnvy r'vystrau fyrdd yn mlaeu yr awn 
'Nol ymdrech deg y goron gawn · ' 
Mae 'stor o olew yn ein lamp, ' 
Er gwaetha'r byd, ni bia'r gump. 

A'n boll erlidwyr fydd 
Ar ol, 'nol colli'r dydd; 

Clod, clod, fe fycld y saint, 
Heb ofid mwy mewn gwlad ddi-haint, 

267 M. N. 8, 7. 
T. U , 

Llwybr cnl yw ffordd y bywyd, 
Llwybt· croes i lwybrau'r byd; 

Cyfyng yw y porth sydd iddo
Dyfrllyd fedd Y'"'r maint i gyd. 

Trwy y dwfr golchir pecbod, 
Trwy yr Ysbryrl gwneir ni'n blaut. 

172 

liYMl:I,\U. 

A thrwy deithio ffordd y bywyd 
y gorchfygwn bob rhyw chwant. 

Trwy yr Ysbrycl mac adnabod 
Duw a'r Arglwydd Icsu Grist, 

'Rbyn yw'r bywyd tragywyddol 
Sydd yn lloni'r rowyaf trist. 

268 

Pwy sy'n dcwis derbyn bywyd? 
Doccl at Grist i'w gael trwy ffydd; 

Pwy f)ln aros mown caethiwed, 
'l'ra y gellir dod yn rhydd? 

268 M. N. 
Cyfodcd pawb ci ben i'r Jlln, 
Mnc'r ,vawr yn taftu'i golcu gwan ; 
Daw'r haul i'r golwg yn y roan, 

A'i lewyrch leinw'r byd. 
Crefydd a gawsom, 

Sef crofydd dwyfol rym; 
Caiff dyfais dynion 

Ei gwneyd yn ddim. 
Pob cwruwl sy'n tywyllu'r byd 
A wneir i ffoi 'nol nros cy'd; 
}Jae'n rhaid i oleu·r nef o hyd 

llwyr orchfygu'r no~. 
Crefydd a gawsom, &c. 

Docthincb dynion ftl yn hir, 
Fel niwl yn orohudd dros ein tir; 
Ond diolch am oleuni clir 

Yo a'vr i'\1' ymlid ffwrdd. 
Crafydd a gawaoro, &c. 

1n 



Pclydred pur olcuni'1· nef, 
Ncs llwyr olouo gwlad a thrcf, 
l!'el gallo'r dootb ei adwaen lU, 

Sy'o Jlywio nef a llawr. 
Crefydd ~~ ga.wsom, &c. • 

289 M. N. 
Dos rhagot, Seion, dringa fry 
I ben y mynydd uchcl _sy, 
.Ac adcilada yno dy 

A dinas i dy Dduw. 
Diolch i'r Arglwydd., 

Am alw ar ei saint 
Allan o Bubel, 

I gael y frltiuJ;. 
1\l'ac'r diwcdd dydtlinu wedi dod, 
A'r ty i'r bobloedd fydd yn nod 
I gyrchu ato'n llawn o glod, 

rw lfrwytho'n ff'yrdd dy D d uw. 
))iolch i'1· Arglwy<ld, &c. 

Cyfoda.'t11 faner yn mhob gwlatl, 
I •vahodd pawh, a. rboi rhyddl1a<1. 
A dwyn y t· etholedig had, 

I dyfu'n mynydd Duw. 
Dioleh i'r Argh•·ydd, &e. 

Yr Arglwydd a'.th gysura di, 
Fcl Eden dy anialwch dry, 
.Ac ynot ceir byfrydwch cu, 

A llawcn giin i 'th Dduw. 

I H 
Diolch i'r Arglwydd, &c. 

RYli!IAO. 270, 271, 272 

270 hl. N. 7, 6. 

0 Ddu1v, rho im' dy Ysbryd
Dy Ysbryd ddaw 3. gwrcs; 

Dy Ysbryd ddaw il'm henni<l 
l'r nefoedd wen yn ncs: 

Dy Ysbryd sy'n goleuo, 
Dy Ysbryd sy'n bpvhau; 

Dy Ysbryd sydd yn puro, 
Sautcidclio, a g lanhau . 

Dy Ysbryd sy'n dadguddio 
Dy heirdd drysorau drud, 

Y rhai ni chenfydd llygaid 
Aninnol blnnt y byd: 

Dy Ysbryd sydd yn ennyn 
O'o mcwn y netbl diin; 

A'th Ysbryd pur yn unig 
Sydtl yn melysu'r gnu. s. x. 

271 M. II. 
Ymadael 'r ym, 0 Arglwydd mawr; 
0 rho dy Jaw bob myoyd nwr, 
I deithio cnmrau byr ein hoes, 
Dan guru'r Gwr fu ar y grocs. o~. x. 

272 IlL R. 
Ein Duw· a'n tirion A.wdwr hedd, 

Mne l.llas dy wledd yn hyfryd; 
Bho brawf digonol i bob un, 

0 werthfa.wr rin dy Ysbrycl. 
liS 



273, 274, !!75 liYM:iAU. 

Dy Ysbryd sy'n goleuo'r dall, 
A'i wneyd yn gall a phwyllo.., · 

Efc santeiddia deulu dyn; ., ' 
01 byfryd Un go<lidog. J. n. 

273 ~f. N. 8, 7, 4. 
Dan dy fcndith \vrth ymadncl, 

Y dymuncm, Arglwydd, fod; 
Uanw'n caJon a dy gariad, 

A'n gcncuau a dy glo<l: 
Dy dangncfedd, &c., 

Dyro i ni yn bauhaus. 

274 M. H. 
0, Arglwydd ncf a daear lawr, 
Dy Ysbryd Gliin rho ini 'na,n, 
F el byddo cin haddoUad ni, 
Yn gymmcradwy genyt ti. 
R eb byn nis galhvo, ncfol Dad, 
Yn cin cynuuJHad go.tel llesad; 
Os hyn a wnai yr oedfrL bon, 
Bydd y ma lawcr mynwcs Ion. J . u. 

275 M. N. 7, 6. 
Er cystal yw cyfarfod 

A'u gilydd ar y llawr, 
Mac'n rl11dd ymndael ctto, 

Mown gobaith gwel'd yr awr 
1 cwrddwn oll yn Seion, ' 

Orldeutu'r bwrdd hcb boen 
170 • 

11Yl1NAO. %76, 277, 273 

1 ganu nnthem Moses, 
A phcraidd glin yr Oen. J, n. 

276 M. N. 8, 7, 4. 
Duw, cyflawna dy addewid, 

Yma'n cnw Icsu cu; 
Tl addewaist r oi dy Ysbryd. 

Do, lle byddai dau ncu dri: 
Yn dy eow, &c., 

Ninoau'u gynnulledig sydd. 

Tywallt cf mewn mo<ld ucillduol 
Ar dy saint sydd gcr dy fran; 

Tywallt cf er """Y" dy enw, 
Yn yr ocdfa newydd bon: 

0, nrosed, &c., 
Y Dyddanydd gyda ni. J, n. 

277 M. N. S, 7. 

Rhaid ymndacl unwaith etto 
A'n cyfcillion cyfiawn cu; 

Arglwydd, na 'madawed d' Ysbryd 
J3yth ag uno honom ni: 

Dyro hwn i'n tywys beunydd, 
Trwy ein dyrys anini daith, 

Ncs cyrhneddom wlad y gwynfyd, 
Yn y trngwyddolfyd mailh. J, n. 

278 M. N. 8, 7. 
Arglwydd gra~ol a thrugnrog, 

O'th ddnioui mnw1· i ni, 
177 



279 

Wclc'th bhmt yn gynnullcdig, 
.Ac yn dysgwyl wrthyt ti; 

Rho fcndithion ini ctto, 
Yn yr ocdfa ncwylld hon; 

Rho ely Ysbryd Gliin i'n tywy!J 
Trwy yr anini dir yn lien. 

Y sbryd cariad a thangncfcdd, 
Ysbryd lJnw, 'r Dyddanydd cu; 

Undcb pur a chyd-wcitbrcdind 
F yddo'n wastad gyda ni: 

l~ocd gogoniant byth a molinnt, 
Llais a chalon iddo Ef, 

Gao bob ccrub, dyn, nc angel, 
J)rwy'l' boll ddaenr, drwy'l' ho!I ncr. 

J . n. 
279 M. II. 

Y de<hrydd ddydd n ddaoth i ben, 
l'r angel ddod o cntrych non, 
Ac yn ei law'r cfcn~yl fnwr, 
Yn nnrhcg nof i'r dtlaear IILWr . 

Sain udgorn hedd yn :nn n. ddactn, 
I lwyr ryd<lhau'r trucnus cncth; 
0 bryein, brysia, ddodwydll ddydd, 
Pan l esu'n frenin daea.r fydd . 

O'r diwedd daeth i saint cin Dn\l', 
Boll' lnis cu Riosu a r cu clyw; 
Ac cogylnef, orucbel fraint, 
I gymdeithnsu SJ'da'r saint. 

n~ 

ll!YYNA.O'. 2tiO, 21n, 2sz 

280 M. B. 
Ymdrcchaf ymdrcch dcg, 
Nes cyrhacdd pen y daitb; 

.Addawodd I csu anwyl im', 
Na fyddai ddim yn faith. 
Fe ddaw yn fuan iawn, 
A'i luocdd gydag cf; 

Jlcnffych i'r mHvyl ddydd a'r a-lilT, 
Y daw i lawr o'r nef. J, r~ 

281 M. N. tl, 7. 
Oni cblywsoch? oni chlywsoch? 

Onicl ydych oll yn lion ? 
Oni chly1~soch ddadgnddindau 

Mawr yr oruchwyliaeth hon; 
..(\.nerch y w i'r boll geocdloeud, 

l{hybydd dii"YS i bob dyn b>·w; 
~ydd wch bru·od, bydd wch barod, 

I gyfarfod gyda'ch Duw. 

282 M.S. 
Yn Frenin dacar, mawr ci lwydd, 

E ddaw yr Arglwydd Icsu: 
Dywcdodd y prophwydi hyn, 

'Rwyf finnau yn eu crcdu. 

Hosanna, hnh!liwia fydd, 
Heb ncb yn brudd bryd -hyny; 

Henffych i'r amser ddod i ben, 
'l;eyrnMR'r Url'nin I est,. 



283, 284, 285 nTliNAO, 

Ni ddaeth erioed i galon un, 
A chlustiau dyn ni chlywsant, 

Y pcthau a ddarparodd Duw 
l'r cyfryw rai a'i carant. 

283 M. N. 8, 7. 
0, mor l1yfryd gan y gwcision, 

Wcl'd y brodyr yn gytun, 
Mcwn cynnadlcdd, cr ccncdlu, 

Mwy o gariad rhwng pob un; 
IJcnff'ych undcb, &c., 

Ti yw'n coron, ti y1v'n grym. 

284 M. N. 7, t:. 

J. lt. 

'Rwy'n canu mcwn gorthrymder, 
'Vrth feddwlam y dydd, 

Pnn caffi o'r cacthiwed, 
Ymdeimlo'n hollol rydd; 

Pryd hyn y caf fi ganu, 
llcb fethiant byth na thaw, 

l'r rr \\'11 fu ar y ddacar, 
Scf hwnw'r eilwaith ddaw. J . n. 

285 M. N. 8, 7. 

Y gynnadledd hou gcncdlo, 
Fwy o gariad at y gwnith, 

A tryddlondcb a phwysigrwydd, 
A diddigrwydd ar y daith: 

Croes awclon ac ystormydd, 
Sydd yn aml ar y lla'rr; 

180 

286, 1)~ 

Ond. boddlonwu i'r t rlniaethau
Duan y ca.wn frcintiau mawr. 

Gweled yno gawn cin tadau, 
Fu'n dyoddcf rnwy nil. hyn, 

0 crlidiau a rnerthyrdod, 
Oil yu iach ar Scion fryn: 

Ni gawn ganu ''Buddugoliaeth" 
Ar bob gelyn, cyn bo hir; 

ITcntrych, hen1Jycb, ddcd~ydd arnser, 
Am dy weled wyf yn Wlr. J. R. 

286 :M. N. 6, 8. 

Yn awr gortbrymder ga~n, 
Ond llawenhawn yn wrr ; 

Dywcdodd Duw, " l:'arhewch, 
Gorphwysfu. gowch cyn hir." 

l'r tunser braf, 0 croesa.w ddod, 
Ca.wn fyn'd a bod yn Scion Duw. 

287 1\J. s. 
Wcle'r gogoniaut mawr a fcdd 

Yr Oen ar orsedd uefoedd; 
Pnr'towch i'w cnw newydd gan, 

Na cha'dd o'r blnon ci hadrodd. 

Boed i henuriaid blygu o'i fiaen, 
A'r eglwys !lin addoli ; 

A'u phiolau'n llawn aroglau per, 
A'u tanna.u'n mwynbar foli. 

N IM 



288, 289 llYliNA!T. 

Mewn cof y mae boll weddiau'r Mint, 
A'r bymnau maent yn ganu; 

Hoffyw eu mawl gao Iesu mwyn, 
A gwrando'u cwyn mae'n garu. 

288 M. B. 

Mewn dyrys anial fyd, 
Yr y'm hyd byn yn byw; 

l:lenffych i'r waredigaetb lawn, 
A gawn yn Seion viw. 

Cawn gwmni'r addfwyn Oen, 
A'r teulu lion yngbyd; 

0 l byfryd canwn y pryd l1yn, 
A'n tannau'n dyn i gyd. J. n. 

289 M. N. 5, 7, 9. 

Mohvch yr Arghvydd, 
Mol web yr Arglwydd, 

Molwch yr Arglwydd mewn pryd; 
Mae ei boll ddaioni maw1; 
Atom ni bob nJynyd awr, 

Yn ein cymhell i'w foli o hyd. 

Mae ei angylion, 
Fodau gorwychion, 

0!1 yn ymgrymu i lawr, 
Gao ei bur addoli Ef, 
Heb ddim blinder, yn y nef-

Eu tangnefedd a'u cariad sy'n fawr. J. •· 
18~ .. 

nntNAU. 290, 291, 292 

290 M. N. 8, i. 
M:elys ganu fydd yn Seion, 

Pan y delo'r saint yoghyd; 
Melys gwrdd y pererinion, 

Fu ar wasgar yn y byd; 
Patriarchiaid a pbrophwydi, 

Apostolion yr un modd ; 
Dyna'r dydd ceir gwel'd y teulu, 

Oil yn caou wrtb eu bodd. J. n. 
291 M. N. 2, 8. 

Byw, byw, 
I mi yn wir yw Crist a'm Duw; 
Ac yna mar'v clw yw, 
I bawb sy'n byw i Dduw trwy ffydd; 
Er bod ar lawr, bwy ant i'r Ian, 
Ac yn y fan cant fyn'd yn rhydd. J. n. 

292 M. B. 
0, hyfryd amser dda'v 
I'r saint ar Scion fryn; 

Pan drig y blaidd a'r oen ynghyd, 
A'r llewpard gyda'r myn. 
Y llo a chenaw'r llew, 
A'r bras anifel fydd, 

Yn cyd-ddigrifo ar y maes, 
Mown heddwch nos a dydd. 
Y llew yn ddof a ddaw, 
Y gwellt fel ych a bawr, 

183 



2\13, 294 lrVM~Atl, 

A llydnod buwch ac arth a gyd· 
Orweddant ar y llawr. 

Ni ddrygant hwy pryd hyo 
Ar Seion fryn ynghydl ' 

A hnlia, fel y dwfr y mor, 
Gwybodaetb Tor y byd. 
293 1\f. N. 7, 6. 
lu fyr da1v dydd yr Arglwydd 

I godi'r saint o'r bedd · ' 
Fe fydd yr holl ifyddlonirud

Pob en aid nr ei 1vedd: 
Cant wisgo gynnu gwynion 

Fe! heirdcl angylion Duw
1 

l'ob un ar wcdcl ei Briod ' 
Yn seinio clod i Dduw: 

Fe a rhyw dorf nneirif. 
rr !IIVyr fry i'w gw~dd • 

Cyn hir bwy oil ddychweiant 
I wledda ar ci fwrdd. 1 

Fe ddisgyn nr y mynydd 
Nes hollti hwnw'n dda~ · 

A gwawr y mil blynyddau', 
Fydd yna'n hoff nesau. 

294 M. S. D. 
Pan adeiladir Scion whv 

Y di_~gyu_ M:u.~ Dun· y~o, 
I len WI r samt n r fywiol ddysg 

Ac yn eu my11g breswylio · ' 
J8ct ) 

"· n. • 

.. 

uniX AU. 295, 296, 2!17 

l!'el y b'ont addM i fyw byth, 
0 fewn i'w ddilyth nefoedd, 

Gan dalu'r clod i J.'ab y Dyn, 
Ar delyn yn oes oesoedd. J. n. 

295 i\f. N. 8, 7. 
loan glywodd lof o'r ncfoodd, 

Yn dywcdyd yn ei glust, 
Ysgrifena, Gwynfydcdig 

Fydd y meinv mwy yn Nghrist, 
Mcdd yr Ysbryd, &c., 

I gael gorpbwys ar y dnitb. J. n. 

296 },!. N. 2, 8. 

Braint, brnint, 
Fydd cael teyrMsn gyda'r saint, 
Pan na fydcl pee hod cas na hnint, 
0 unrbyw faint. i'n blino ni ; 
Ein byfryd waith fydd moli'r Oen, 
lleb unrbyw boon, yo mhlitb y llu. J. ll. 

297 1\f. N. San. 

Am dori gorchymyn y nef, 
Marwolacth osodwyd i ddyn; 

Ac yna fod barn arno ef, 
Yn ol ei wcithrcdocdd ei hun: 

Mae marw yn chwcrw i r'li; 
Ond marw sydd chv a bra.int 

rr cyfryw a rodia'o ddifni, 
Wrth reo! gynbcoid y saint. J. n. 

18!'1 



298,.299 

298 
UYlllNAU. 

M.N. 7, 6. 

Mor hyfryd fydd cyfarfod, 
Yn hynod dcml Dduw·, 

I gyd-glodfori'n beraidd 
E i santaidd enw gwi1v: 

Cymdeithas seintiau ffyddlon 
Cyfeillion cy:fiawn cu; ' 

Llonyddwch a llawcnydd 
A leinw'r dedwydd dy.' J, R. 

299 M. C. 

0 Dduw, gwrandawa'n hwyrol gau, 
A gwena ar dy blant, 

Nes bo meddyliau drwg y dydd 
Yn myn'd o'u bryd i bant. 

Dy Ysbryd sy'u tawelu'r fron 
Gytbryblir gan y byd, 

A gronyu o dy gariad di 
A'n gn'na yn lion bob pryd. 

Rhown ddiolch it' am fod mor dda 
A'n gwylio hyd yn awr; 

Ac am bob cysur ddaeth i'n rhau 
Yn nghanol tristwch mawr. ' 

0 Dduw, awr gorphwys etto ddaeth 
Gwna'n cwsg yn hyfryd hun ' 

A hoed dy engyl gliln gcrllaw ' 
l'n g 'vylio ni bob un. ' 

186 
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UYMN.lU. 300, 301 

300 M. B. 

Boreuol fawl i Ddiiw 
Ddysgwylir yn y nef, 

Can's gwy!iodd ni trwy gydol nos, 
}'el cacm ei foli Ef. 

Gan hyny seinilvn gan, 
A dyrclnvn glod i Dduw, 

Ein deffro wna o'n nosawl h<ln, 
Fel meirw'n dod yn fyw. 

Ei allu sydd yn fawr, 
Ymddiried ynddo wnawn, 

Gwnaed ein hamdiffyn trwy Y dydd 
Me1vu pob temtasiwn gawn. 

Tydi, 0 Dduw, yw'n Tad, 
A niunau yw dy blant, 

Boed i ti gofio llyn o hyd, 
A chadw'r gclyn baut .. 

301 ll!. s. 
y cyfiawn a fydd byw tr1vy ffydd, 

A dedwydd y bydd far~v; 
Fe'i cleddir yn ei wely pndd, 

A chlodfawr fydd ei enw . 

Fe'i gwelir etto ar y Ian, 
Yu hollol aullygredig; 

A<~ fe deyroasa. is y oen, 
Medd Iesu beudigedig. J. Jt, 

lS7 



302, 308 

302 M. N. Sau. 

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw: 
~~ eistedd ar orsedd y nef, ~ 

I emol dros wael ddynol ·ryw · 
Sef deiliaid ei deyrnas faw; ef: 

Mi wn y daw atynt cyn bir, 
Am fil o flynyddoedd i fyw · 

A'r gelyn. a r'"Ymir yn wir, ' 
Gan Michael, archangel eiu Duw. 

}'Ios~una, bosa~ma trwy~r byd, 
A r nefoedd 1 gyd, yr un fraint, 

Mab Dafydd fydd Frenin o hyd 
A'i ysbryd ynllenwi ei saint': 

Gogomant yr Arglwydd a. (ydd 
,f\r ffrwynau y mcirch yn mbob ll~,. 

A 1 demlau gorwycbion a. rydd 
Adlewyrch gogoniant y ne'. J. lt. 

303 M. N. 

0, Dad, cyfrana.'th hedd 
Fe! byddom ar dy 'vedd' 

A boed i'n cri ddyrchafu f~y, 
I ddysgwyl wrtTI dy sedd · 

Dyhidla. lawr fenditbion ma.Zvr, 
Yn awr a.r benau'th saint, 

A gwrandaw'n lief ar orsedd uef. 
a dwg i dref, a braich sy'n gref. • 

Dy blant i wlad ddibaint. ' 
~ • 

' 

I 

liniN AU. 804, 30& 

304 M. C. 
Fy ysbryd egwan, llawenha, 

Mae it' rhyw drysor mawr, . 
A ddeilliodd trwy deilyngdod Cr1$t, 

l'w seiutiau ar y llrnn.'. 

Pan adfyfyriaf ar ei daith, 
A'r orcbest wnaeth o'i fodd, 

Nid gormod feinioes frau i mi 
I'w rboddi iddo'u rhodd. 

Yu awr agorwyd ffordd itrgwan, 
I ddod i'r Jan rhyw ddydd; 

l'r tywyll garchur goleu ddaeth, 
A gwared.igaeth sydd. T. LL.. 

305 M. N. 
Yma '.rwy•n bira.ethus brudd, 
Mewn caethiwed nos a dydd; 

Nid felly'n Seion draw: 
0 deuwch i Seion, 
Seion, Scion, Seion, 
0 deuwch i Seion, 

Hoff fydd cwrdd a'n brodyr dran-. 
Cwpan Babelleinw'n glau, 
Dydd ei chwymp sy'n agoshau; 

. Nid felly Seion draw : 
() deu web i Seion, 
&lion, Seion, Seion, 
0 deuwch i Scion, 

lloll' fydd cwrdd a'u brodyr draw. • 
lt!O 



306,307 nn1NAt1. 

30 6 M. N. 7au. 

Ai Efengyl Iesu mawr, 
A ddirmyga dynion 'nawr? 
Amser sydd yo dod ar frys 
Pan eu 'sgubir on fel Os. ' 

Ofer yw eu hymgais hwy, 
Lh~yddo \Vna'r Efengyl mwy; 
Plaau cyfiawn Duw o'r nef 
Ddifant ei elynion Ef. 

Troy byd yw chwerthin 'na,vr 
Am ben saint y Brenin mawr; 
Ond daw tymmor Duw rhyw· bryd 
Chwerthin wna uwch dystryw'r byd. 

Och, na cbredai pawb eu Duw 
Yn Ue mcwn gwrthryfel fyw· ' 
Dod mae'r awr y gwel pob dyn 
Fod ein Duw a'i saint yo un. ' 

307 M. N. 

Y r offeiriadaetb fawr o'r nef 
A'r gwir awdurdod roddodd,Ef 
A feddir 'nawr gan weision Du~ 
Er gwneyd i ddyn o'r newydd fy'w· 

Ni lwydda dichell mwy ' 
r rwystro'u gorchwyl hwy, 
Daw, da\v yr oil i ben, 

A deued byd i ddweyd, Amen. 
100 
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308, 809 

308 M. N. 8, 7, 3. 

Gwisgwch oll eich gwisgoedd gwynion, 
Dewch i neitbior fawr yr Oen; 

Dewch i brofi gwir lawenydd, 
Na ddwg i chwi gur na phoen: 

Gwahodd sydd, bob rhyw ddydd, 
Dewch i'r swpcr fawr a fydd. 

Dewcb nne oedwcb yn nhir Babel, 
Trw~iwch bawb eich lampau'u li\n; 

Dysgwyl draw mae'r Briodasfercb, 
Dewch yn ngoleu 'r Ysbryd Glau: 

Ysbryd Duw, olew yw 
Geidw'ch lamp a'i ffiam yn fyw. • 

309 M. :N. 
Bu'r saint mcwn cystudd ma'I\'T 
Yn Mabel hyd yn awr, 

Ond tQrodd gwawr cu dydd rhyddhad: 
Ymfudant yn barhaus 
0 fangre brad a tbrais, 

Gan wrandaw llais eu tirion Dad. 

Hoff fydd cyfarfod draw 
A brodyr ar bob llaw, 

Heb unrbyw fraw yn llanw'r fron; 
Ond pawb ar siriol wedd, 
Yn un mewn rbwymyn hedd, 

A'u cariad wledd i'n wncyd yn llon. • 
101 



:no, 311 

310 
ItYlltNA'U. 

M. N. San. 

0 Seion ccnadon fy Nuw 
Sy'u cychwyn ar wasgar trwy'r byd, 

I godi'r rhai ouest yn fyw, 
Fu'n fanv mewn pechod cyhyd; 

Cant dderbyn yr Ysbryd o'r nef, 
l'w lloni yn ngwyneb pob llid, 

A buan ci weision da Ef 
A'u casglant i Scion yn nghyd. 

0, .Arglwydd, bcndithh1. yn llwyr 
Boll ymdrech dy weision yn awr, 

Ac arwain hwy foreu a hwyr, 
Er gorphen dy waith ar y llawr; 

Eu 'sgubau fo'n llawnion o yd, 
Gwir deihvng o 'sgubor cin Duw, 

A doed y.r holl gnydau yn nghyd, 
A byth yn eiu Seiou cawn fyw. 

311 111. N. 8, 8, 8. 

Nid yw cysuron Babilou 
Yn gweini fawr i loni'm bron, 

llhy erch yw ei haflendid hi; 
Ond dra'v o'r wlad lie machlud haul, 
'Rwy'n cacl dyddanwch beb ei ail, 

Yr hwn iacb:i. fy ngbalou i. 

0 Seion l10ff', boed hedd i't.b ran, 
Caf ddod i'th fynwes yn y man, 

Fy rhwymau eisoes sy'u rhyddhau: 
}g2 

312, 313 

0 fel teimlaf gyda saint . 
S 'n [acl bendit.hion mawr eu mamt) PwJ ddyn a beidiai lawenhau. ,. 

312 M:. N. 
Fel llong fach ar y mor, 

Yn mysg y t?m•u, • 
Mac eglwys srunt yr lor, 

y 11 morio adrau; 
Oncl Jlongau maw;· y byd 
Ddirmygant hont ~ycl,_ 
Ac am eu gwawd au_lhd, 

Hwy ant yn ddrylhau. 
Ein Bong a lywia'n Tad 

I dir y bywyd, 
Ac ni allllu \lll wlad 

Ein oadymchwelyd: 
Gwnawn herio aunwu ddu, 
A'i boll ellyllaidd _lu, 
1 geisio'n hattal m 

I feddu'n gwynfyd. 
313 M. N. 

'Rwy'n gweddio o hyu 
Am Ysbryd fy Nuw, 

Saif bwnw o'~ tu 
I'm nerthu 1 fyw: 

C f trwyddo ddyddanwch 
aA beddwch i'm bron, 

'Does dim ar y ddaear 
A'ru gwna yn fwy lion. 
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314, 315 liDlili'A11, 

314 M. N. 

~· lfowcb, chwi saint ein Duw 
1Ch noddfa Seion yw ' 
A'ch dinas wych ' 

Lle'r ych yn hoffi byw 
~ap~ f,YstrDyw· Babel faw; gerllaw 

1 .~au Ulv sy'n dodo draw·' 
.Am hyny lfowcb i Scion ' 

Can's drygfyd mawr a' ddaw. 

315 M. N. 

Mor hyfryd fydd byw 
, Yn Seiou fy Nu1v; 
Does un lie fel Seion 

Fy nghartref hoff yw·. 
Y~ Mabel wyf 'nawr, 

.,. .A 1. gormes sydd fawr. 
-" Y h1raeth am Seion ' 

Gynnydda bob awr. 

Mae Seion o hyd 
Yn llauw fy mryd. 

Ymgasglu i Scion ' 
Yw'm meddwl i gyd. 

Cy.tlymed y dydd 
C I'm rhoddi yn rhydd . 

ael cyrhaedd fy Seion ' r:: felys im' fydd. ' 

• 

ltTlLNAV. 3161 317,318 

316 M. N. Sau. 
Ein gorchwyl yw 'mado a•n gwlad, 

A Seion yn unig yw'n lie; 
Nid oes yma artref parbaus, 

I un o addohvyr y Ne'. 
Gwahoddir i Scion y saint 

I gwrddid a'u Ceidwad a'u Brawd, 
Pan ddaw gyda dysclaer lu'r nef, 

I godi'r anghenus a'r tlawd . 
01 'r boreu, pan syna pob sant) 

Wrth wel'd ei ogoniant mor fawr, 
Cael golwg ar D'wysog y Nef 

Yn nghwmni trigolion y llawr: 
Gwahoddir yr addfwyu i'r wledd, 

A'r euog edrycha yn syn; 
Dirmygwyr a guddir mewn bedd 

0 anghof tragwyddol bryd hyn. T. LL • 

317 M. C. 
Mor fuddiol yw y gair a ddaeth 

'I'rwy ysbrydoliaeth Duw! 
Athrawiaeth bwn sydd ddidwyll oil, 

A llusern ddigoll yw. 
318 M. N. 

Henffych i'r amser da sy'n dod, 
Ca1rn wel'd ein Priod Iesu, 

Ar gwmwl gwyn yn fawr ei glod, 
:M:ewn rhwysg rbyfedda' fu erioed, 

Yn lilyfod i deyrnuu. 
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3 19, 320 

E ddaw 'no! ei addewid gret) 
A.'i boll angylion ganddo; 

A'r saint a floeddiant uchellef, 
0 fawl i Dduw hyd entrycb nef, 

A.m iddo ef eu gwrando; 
A'u dwyn o'r trwm gaetbhved bUn, 

Sef Babilon batein~lyd, 
.r,r wlad lie llifa llaeth a gwin, 
Lie gwelir gorsedd M:~b y Dyn, 

A'r saint, bob un mewn gwynfyd. J'. n. 
3 19 M. N. 8, s, 6. 

Mae'r dyfrocdd yn y bedydd mad, 
.A'r gwaed sydd yn yr ordinl1ad, 

Ordeiniodd Crist ei hun; 
A'r Ysbryd Glan sydd yo ei saint, 
Yn dwyn tystiolaeth er ein braint, 

Fod Duw a'i waitb yr un. ;;. n. 
320 M. N. 8, 7, 4. 

Dyma ff'ydd y gwir gyfammod, 
Ffydd y saint heda,sant fry; 

Ffydd y ffyddlon apostolioo, 
A'i l1arwyddion gyda hi ; 

Rhad gynnysgaeth, &c.., 
Crist ei hun yw ffydd y <saint. 

Fydd beb weitbred yn ei dilyn, 
Ffydd beb arwydd wrth ei chefn) 

l!'fydd heb fywyd ydyw bono, 
F(ydd heb sail o fewn y drefn; 

1!14 

llYMNAV. 3~1, 322 

Rhad gynnysgaeth, &c., . t 
Crist ci hun Y'v tfydd Y saul · 

321 M. N. 7, 6. 

Ordeiniwyd ordinbada~, 
0 fewn yr eghl"ys wrr, 

y 8,vper fendigedig, 
Ac arddod dwylaw pur; 

A bedydd er maddeuant, 
l'r edifeiriol ddyn; d 

Ac yna dawn yr ~sbry ' 
Yr ernes fawr Cl hun. 

322 M. N. 6, s. 
Ar foreu'r Jubili, 

Pan ddclo Iesu lawr, 
y saint yn fyrddiwn fydd, 

A goleu'r dydd yn fawr; 
A'r 13renin ar ei orsedd wen, 
l'r ddaell.r, fel i'r nef, yn ben. 

Yn tramwy Seion ffyr~~~ 
Bydd engyl fyrdd ~i.rt ; 
b ·tr gwaelaf sa1nt 

A c m Y b · t a'u bri · F"yohau eu ram , ' 
A'r 13renin ar ei orsedd wen, 
I'r ddaear, fel i'r nef, yn ben. 

;;. n. 

Holl crlid croes-fyd eras, 
Pob sumi cas a sen, ' 

Pob cle(yd a phob clwy' n· 
Glint lfanvel mwy- .Ame 
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·JI:'rJUNAt1. 

A'r Brenin ar· ei orsedd w1m, 
l'r ddaear1 fel i'r nef, yn ben~ 

Cymmanfa Seion Ian, 
Mae hOno'n mlnen i ni

Nid llai na mil.flwydd hyd 
Ei hoedfa hyfryd hi; 

A'r Brenin ar ei orsead wen,. 
I'r ddaear, fel i'r :nef, yn ben. 

Yn mlaen, yn mlaen mi af,. 
l'r gwynfyd braf a'r g'vaith,. 

At wyr yr ardaY wen, 
Sy'n iach ar ben y daith; 

A'r Brenin ar ei orsedd wen, 
l'r ddaear, fel i'r nef, yn ben. 

323 M. C. 

Mae egwyddorion pur y saint, 
A'u cydsain yn gytuu, 

Yn rheol bywyd i bob rhai;
'D~s achos gwadu'r nu. 

:Mae pob gorchymyn roddodcl Crist 
Yn haeddu'r unrbyw barch, 

0 oes i oes, gan hir barl1au; 
Rhaid ufyddhau i'w arch. 

0 I na wrthoder un o'r rhai'n r-
Efe ei hun a dd'wed, 

~as gellir derbyn unrhyw ddawn, 
Reb roddi ynddo gred ~ 1>. Jr. 

lN 

n ntNA.tr. 324, 32 5, 326 

324 M.S. 
Pwy a i fyny~d ~eio~ Dy.w, 

Y ddinas w1w, 1 drtgo? 
Y sawl a rodia'u ngoleu'r dydd, 

Sef teulu'r ffydd, nnt yno. 
Am fil o fhvyddi yno cilllt 

Roi gli\n ogoniant iddo.: ., 
Gwyn fyd pe gwawrtalr dedwydd 

ddydd, 
I mi trwy ffydd fyn'd yno. J. R. 

325 M. N. llau. 
Fy ruhlant, byddwch ffyddlon tra b'och ar 

y lla.wr, 
Gweddiwch yn ddiwyd, bob mynyd, bob 

awr; 
A scfwch yn ilystion i mi tra fo'ch by'"! 
Ac yna cewch orphwys yn mynwcs eteb 

Duw. M. w. 

326 M. N. 8, 7, 4. 

0, am undcb a ffyddlondeb, 
Cariad, purdeb, ar y llawr, 

Wrth ymdeithio o'r cnethiwed, 
0 hen wlad y cystudd mawr, 

Tua Seioo, &c., 
I gael gwaredigaeth lawn. 

Rhag y plaau a' r phiolau, 
Sydd i ddod ar f1r i lawr 

10" 



327, 328, 329 UYMN,\lJ. 

I ddystrywio tculu'r butaio, 
Gyda galaoastrn mawr 

.Arglwydd tirion, &c., ' 
Gwared y ff'yddloniaid oil. 

327 M.S. 
J. It. 

Gair Duw sydu wir safadwy oll 
IIcb unrhyw gollcd ynddo· 

.A gredo hwn caiffdrysor dr~d 
Nas g,'\·yr y byu am dnno. ' J. n. 
328 .M. N. 2, 8. 

Mae, mac, 
Y mil blynyddoedd yo nesiiu. 
Caitf plant y deyrnas lawenb~u 
.A gwir fwynhau dantcitbion g~ill' 
Ar f11'rdd eu Duw, a'n nefol Dad ' 
Yn Scion fad, etbol-wlad Duw. ' 

Bydd, bydd, 
Y ddraig pryu hyn dan sCI yn ngbudd 
Ond rhodia saint cin Duw yo rhydd ' 
Hob neb yn boeuus brudd eu bron · ' 
Ond pawb yn llon ac oll u'u lief ' 
l<'ydd iddo ef, drwy'r deyrnns ho'o. J. n. 

329 M.S. 
Dy Ysbryd di, 0 Arglwydd mawr 

0, anfoo lawr i'n cynghor . ' 
J~cl cuff om ci gy fcilluch cu. ' 

Nis gallwn ni oi hobgor' 
200 • 

Ul')INAIJ, 330, 831 J 332 

!Icb ini gael yr Ysbryd h~vn, 
Nis gallwn ymgynghon; 

Na 'chwaith draddodi'r gair yn bur, 
Pan byddir yn prcgcthu. J, R. 

330 M. II. 
Er foci y saint ar hyn o bryd 
Yo cacl o wg a gwawd Y byd, 
IJwy gant fwynhau yn hir 'rol hyn, 
Ddcdwyddwch pur ar Scion fryn. 
Mae satan, cnaw<l. n byd yn awr, 
Am nvystro amcan Jes~ mawr; 
F.r hyn ei nmenn ~claw '· ~o-
Ni ga1m fwyohnu r frcmmaeth wen. 
A tbyma'm b.iracth penaf i, . 
Yw am roi'r clod, a'r parch, a.'r br1, 
A'r deyrnas a'r coronau gy<l, rm bra.wd sy'n Frcnin penafbyd. J. n. 

331 M. n. 
Trwy gadw y cynghorio~ C';', 
Bcndithion ddnw o'r ncft m; 
Cawn ddoniau cldigon ar y d~itb, 
A myo'd i dref bcb fod yn fattb. J, R. 

332 :M. N. 7, 4. 

Beth yw'r swn a'r synu sydd, 
A.'r ymrond? 

nnw sy'n clodclio'r meini cudd 
l'r adeilad: 

201 



333, 334 IIYliiNAI1. 

Casglu mae ei blant o bell 
1 swpera, ' 

Ac i fyw mewn g wlo.d aydd well, 
llalcliwio.. 

Moli yno gnnt yr Oen 
A'i ddyrchafu, ' 

011 ynghyd mewn hyfryd hoen, 
lleb wasgaru · 

Yno llifa'u gwledd' yo Ilnwn 
. 0 lnwenydd, 

11wyr a boreu, a phrydnmrn 
Gyda'u gilydd. ' 

333 M. N. 7, 4. 

Rhody Ysbryd, .Arglwydd cu 
I dd ein blaenor ' 

.Ac i bob rhyw swyddog sy 
Yn y cyngbor· 

Fcl y byddo'n cynghor oil 
Yn fcnditbiol, ' 

Er cynllunio cael o'r coli 
Uai i'th ganmol. ' 

334 M. N. s, 7. 

Dim ond taitb 0 bererindod 
Sydd i tfyddlon weision I'>u,,. 

Drwy ortbrymder ac hclbulon • 
Ar Y tfordd i Scion wiw· ' 

~U2 • 

J . ll. 

J . R. 

ll'nlliA'tl'. :38" 83G 

tt;well yw myn'cl tr wy orthrymderau, 
•r ua'r hyfryd wlad sydd d.raw, 

~a bod gyda.'r Babiloniaid, 
Yu yr a.mser trwm a dda.w. J . L 

335 J.1. N. 8, 7. 
0, mor deg yw gwelcd brodyr, 

l\Iewn tangnefedd yn gytun, 
011 yn ddciliaid cred n bedydd, 

Fe! v d'wedodd·Crist ci hun; 
'\Vedi cael eu hawdurdod~ 

l'r holl ~nvyddi gnnddo ef, 
.A'r arwyddion oil yn canlyn, 

Yn ol cynllun Brenin ncf. 

Bwriant allan bob cythreuliaid. 
Codant ymnitil seirff yn f,yw, 

.A llefarant a thafodnu, 
'No! arwciniad Ysbryd Duw: 

.Ar y eleifion rhoddnnt ddwylaw, 
Ac yn iach y byddant mwy; 

.Ac os yfant ddim fo'n farwol, 
Ni ,vna niwed iddynt hwy. :t. 'll. 

336 M. N. G, 7. 
Cawn cawn gymdcithas gu 

ProphwJdi, apostolion, 
A'r hen ftYddloniaid fu 

A'u traed ar fynydd Se1on: 
Cawn g'vmni'r Iesu mw;rn, 

Dro• til ddigw,yn o fiwyddi i 
toa 



:137, 338 llYMNA'U. 

A thelyn pawb mewn hwyl 
Drwy'r hirfaith wyl heb dcwi: J, 11• 

337 M. N. 8, 7. 
Gwelodd loan angel dysclaer 

Yn ehcdeg yn y nef. 
A'r cfcngyl fawr draMddol 

Yn ei wen ddeheulaw ef · ' 
l'r holllwythau ci pregeth;•'Yd 

Ieithocdd, pobloedd, bach a ~awr 
Holt brcswylwyr tonawg forocdd ' 

troll brcswylwyr daear lawr. ' 
G'i.neddodd a lief uchel, uchcl, 

Ofnwcl~ DdUiv, 0 ofnwclt 'nnwr: 
Rhoddwch 1cldo ef ogoniant 

Canys daeth ei f.'!rn i law~ : 
Deuwch oll a gwir addolwcb 

Deucd dacar, deued net' ' 
Nid oes llechu, nid oes aro's 

Rhag ei ymddaugosiad Efl" J, n. 
338 li. c. 

Plant ydym etto dan ein hoed 
Yo dysgwyl am ein stad · ' 

Mae'r ctifcddiaeth ini'n dod 
Wrth dcstamcnt ein Tad.' 

0, hyn fydd yn hyfryd 
Hyfryd, hyfryd, &c.; 

Cad cwrdd yn Scion wiw, &c.&c-. 
Cawn yno gwrdd oddeatu'r bwrdd, 

Scf cwrdd wrth fncld cin D11w 
204 • 

nntNAIJ, 339, 34-0 

Gwna ni yn tryddlon yma o hyd, 
A'n golwg at ely glod; 

Ac na foed ini blescr mwy, 
Ood cyrcbu at y nod. 

0, hyn fydd yo hyfryd, &c. 
nod yn cin gcnau fawl ~r g'ocdd, 

Ac yn ein bysbryd dan; 
Ac yn mheryglon anial dir, 

Erfyniau pur a chilo. 
0, byn fydd yo hyfryd, &c. 

339 M. N. 7, 4. 
Gnn fod yr efengyl bur, 

A'i tbystiolaeth, . 
GydB bicrwydd mawr yn w1r, 

Mewn bodoliacth: 
Brysio wnelo'n ben y by<l, 

Yw fy ngweddi, 
Nes bo lluoedd dae'r i gyd, 

Yn ci cbredu. J. 11• 

340 M. C. 
Mor hyfryd medclwl am Y Gwr 

Jo'u'tl dyoddef ar y groes ; 
:Mac'n dysg,vyl ~ ni wncuthur hyn, 

}~r cofio am e1 locs. 
0, hyn sydd yn byfryd, 

IIyfryd, byfryd, &c., 
Gnn bawb sy'n cnru Du.'"• &c., &c. 
Mac DlWY o hedd yn rhm y wledd, 

Nii dim ar dir y byw. J. n. 
20!1 



3H, 3U, 343 ltTUNAt!. 

341 M:. N. 8, 7, 4. 

Llwyddiant j'r efengyl nefol, 
9enad.wri rasol.Duw, 

Garr yr JechydwrJaeth dirion 
Lla wn bendithion odiaeth yw • 

Lhvyddiant bcunydd, &c., · 
Ar y bur efengyl hou. 

Pawb a gredant a gfint brofi 
1\!ai sylweddol ydyw'r dda,vn 

Trwy dderb.rn.iad yr .addewid, ' 
Sydd yn et phregethiad Hawn: 

0, na ddeuai, &c .. 
Teulu dyn i gyd yn mlaen. 

342 M. II. 
J. lL 

Gorch'mynodd l esu Grist ein Pen, 
I gofio'i angeu trist ar l.Jreu-
" Cynnifer gwaith bwytaoch cbwi, 
Gwnewch hyn er cof ao1 danaf fi." 
Arwydda yr elfenau l1yo 
Y cnawd a'r g'vaed fu ar' y bryn· 
Diolchwn a chlodforwn Dduw-' 
1\:fae'r Oen a laddwyd etto'n £yw. ;s, n. 

343 M. N. i , 7, 9. 

Ceisiwcb y deyrnas 
Ceisiwcb y deyrnas' 

Ceisiwchyn awr deyrn;a Dduw• 
m ' 

nrr.uu:o. 

Ac ymdrecbwch nes. ei cb.ael, 
A'i hadnabod Y." ddiff'nel ,

Ei Rheohvr yr All Adda yw. 
Ceisiwch yn ddyfal, 
Ceisiwch yn ddy!~l? 

Ceisiwch a chalon ddJ!aJ i. 1 
Ei hammodau ydyw flyd~' 
Edifeirwch, caJon brudd ' . 

Yna bcdydd, er madden pob bal. 
Diolch i'r Arglwydd, 
Diolch i'r Arglwydd, 

Diolch i'r Arglwydd, ein Duw;. 
Cewch o ddawn yr Ysbryd Glao, 
Idd eich tywys yn Y ~laen, 

Ac yo ernes o nefoedd J fyw. J. Jt, 

344 M . C. D. 
C d-roddwn fawl i'n Harglwydd glflu, 

YDadseiniwn gun o glod~ 
Am garu rhai mo~ wne~ a byn, 

A'n cofio cyn em bod, 
A chario'n ufydd ei groes bren, 

I ben Calfaria. fryn;, ., bedd· 
A marw'n llon, a. myn d 1 r . J n 

0, ryfedd ras yw hynl . • 

345 M. N. 7, 4. 
Bum heb Dduw o fewn y byd, 

Na tbrugaredd; d 
Duw o'i ras a. ddaeth mewn pry 

Ag ymgeledd; ~or 



346, 347 IIYMN.AU. 

Yn y bur efengyl hon 
Ymddiriedaf, 

Ac o gylch ei bwrdd, yn llon, 
By tho! ganaf. J. n. 

346 M. N. 8, 7. 
Pc llefarwn a thafodau 

Dynion ac angylioJJ cu, 
Ac heb feddu cywir gariad, 

Nid yw ddim llcsad i mi; 
A phe meddwn brophwydoliaeth

Gwybod pob dirgelion sy, 
Ac heb feddu cywir gariad, 

Nid yw ddim llesild i mi. 
Pe g•vybyddwn bob gwybodaeth, 

Pe'r boll tl'ydd yn eicldo im', 
Pe symudwn faith fynyddau, 

Heb wir gariad nid wyf <ldim ; 
A phe gallwn bortlti'r tlodion, 

l~hoi ty nghorff i'w losgi'n dclu, 
Ac heb feddu cywir gariad, 

Nid yw ddim llesitd i mi. J. n. 

347 M. N. 10, 8. 
Efcngyl Mnb Dmv, di-newid byth yw, 

Mae hon fel ei Hawdwr ei hun; 
Mae'n sylwedd i gyd, i loui fy mryd, 

A gwneyd Duw a minnau yn un. 
Gogoniant f'o byt,h i'm Harglwydd dii.•·tb, 

Am roddi'1· fath fcndith a brnint; 
208 

H'niNAU. 348, 349 

' d fod a byw, ynnheyrn~s Mab Duw, C~,~ ~yfrif yn llechreS ei SaUlt. J, R. 

348 M. N. s, 7, 4. 

Cariad sydd yn hiJ' ymaro.s, . . 
Ac yn gymmwyna~gar J!\\\11, 

Cariad nid yw'n cenfigenu, ddawu· 
Nac ymffrostio mewn un . 

Nid ymchwydda, ~c.d, ,. I J. n. 
Ac ni ch:lls yr md o I mn. 

349 M. N. 7, 6. 

y boreu a aeth heibio, 
A'r drydedd awr o'r dydd; 

y chwechfed awr, a'r nawfed,d. 
Ynt beibio 'uawr yn ughud . 

Ond diolch yr wyf etto, 
Am im' gael cyfie teg 

I fyn'd i winllan Iesu 
Yr unfed awr ar ddeg. 

Mae'n amser i gyfl.ogi 
I winllan Duw yn. M~r; 

P•vy bynag a ddaw 1dd1, 
Gait\' etifeddiaeth fawr; 

CaiffFeistr digyffelyb, 
A gwobr fawr o by~; 

Cniff gadw'i unig ena'~: b •\1 J, J.\, 
Sy\ld fwy ei werth na r > ·

209 



350, 351 nntNAV. 

350 J.I. S. 

Cariad a odde'n ymnrhous 
Nid yw gytfrous i ddigi~· 

Maddeu'r prcsennol gamwe'dd mac 
.Anghofio'r bni noth heibio. ' 

.A hunan-lee yn lion ymiid 
Er mwyn llcsad cyunnydo<> · 

Gan gofio Crist n ddaeth i'r gr~s 
I farw dros yr cuog. ' 

li \VU ydy,v'r gras yn fyw a fydd 
Yn ngwledydd y gogouiant; 

Lie na bydd ffydd na gobaith mwy 
Y saint byth hwy a garant. ;,: n. 

351 M. N. 5, 7, !1. 

Mohl'Ch yr Arglwydd, 
Mol-..·ch yr Arglwydd, 

Molwch yr Arglwyc!d yn fawr· 
Daeth. ei bur cfcngyl rad, ' 
U nwmth ctto ic!d cin gwlad 

Ac fc gniff oruchafinctb yn a~r. 
Iesu a'i rhoddee 
Iesu a'i rhoddes: 

Trw~. ddadguddiod rhoos i ddyn; 
Fe 1 haddawodd yo ddifreg, 
Ar yr unfed Mvr ar dde"' 

Ac fe'i rhoddodd er lies i b<:b un 
210 • J, Jl. 

UTMNA'U. 352,353, 3W 

352 M. N. 7,6. 

y cariad sydd yn cuddio 
Pechodau rif y gwlitb, 

A fyddo ytna'n wu.~tad,, 
Yn helacth yn em pbth; . 

Ilfae'u fwy nf, ffydd na goba1th, 
Na doniau Hawn Y ty: 

Gwir gariad a brawdg~rwch, 
Fo'u wastad gydn m. 

353 M. C. 

Ebedeg mae'r cfcngyl fwyn, 
I bob rhyw barth o'r byd; 

J . JL 

Yn fuan iawn bydd hon yn ben, 
Trwy'r ddae'r a'r nen ynghyd. 

0 hcnffycb i'r amser, &c., 
'ran fydd gwybodaeth I~r, 

Yn toi ein tir, er lies yu Wll', 
I bawb nr dir a mor. J. 111. 

354 M. N. 7, 4. 

Cariad bra'"dol yma boed, 
Yn cynnyddu, 

Gau bob graddau a pbob oed, 
F el un tenlu: 

Cwlwm y tangnefedd pur 
Yma fyddo, 

Tre. bo'r saint yn myd Y cur, 
Yn ymlwybro. 

t\1 



3(;51 356 U\'.llK.lU . 

.Arglwydd tirion, dyro 1na\~r 
Ini'th Ysbry<! 

1 

Fel Y gallom1 facb
1 
a mawr 

Ganu'n byfryd · 
1 

A gwedd'io yn gytu;1 
Gyd;~ thaeroi, 

1 

Am feodithion i bob un 
Er mwyn Iesu. ' 

355 M. N. 8, 7
1 

4. 

Diolch J:lyth i Dduw y nefoe<ld, 
Am 01 fawr drugaredd rfld 

Pan anf?no<ld ci efengyl ' 
Santrudd, nefol, idd cin gwlad : 

0, anfoned, &c. 
lion i gongla;, pclla'r byd. 

J. R. 

Ynddi mao bondithion gworthfawr 
Gydag Ysbryd Duw ei hun· ' 

Ernes yw o'r etifeddiaeth ' 
A bod digon i bob uu:' 

0, anfoned, &c., 
lion i gonglau pella'r byd. J, n. 
356 M. C. D. 

Seiou sy'u ben dinnsoodd byd 
Ceuir ci chlo<l yn mhell· ' 

Lie cyfarfydda't· saint yn ~gbyd 
Yn ~gwynfyd "Gwlad sydd ~ell;" 

Gogomaut holl ddina.soedd llawr 
Yn ddiJU dnrfyddant hwy· ' 

~12 ' 

\ n nina~ bardd y Brcnin mawr, 
Y Uawenhawn byth tnwy. Dl\1'\'1. 

357 M. C. 

'Tydi'r anfeidrol bytbol Bor, 
Wyt fawredd pur digoll, 

twch amgylfredion nefol Gor, 
Wyt f1,wl'Edd oil yn oll. 

Dy fawredd anchwilitulwy yw, 
0 honot tardd hob baid1 

Pob da, ]JOb dawn i lldynol l·yw, 
Gao roi in' north w1·th raid. 

Doetbineb, gallu1 cariad lla1vn1 
Trugaredd, yd wyt Ti; 

I draethu'th fM•·redd, palla dawn 
Y nef o.'n daear ni. 

Ancirif fawredd wyt beb ball, 
Mc1vn amlder i bnrhau; 

Trag1vyddol gynnydd heb un gwaD, 
Byth, byth yn amlbau! 

'D.y holl weithredoedd yn un sain, 
Fel trwst taranau f'yrdd, 

llyd citha.'r ncf do.dseinia rhai'n, 
Dy f~~owredd yn dy ffy rd<J. 

Roll amlJ"viacthau'th fawredd, Dail, 
Yn hardd dysclncriant hwy, 

Yn nhrefniad gwarcdigaeth rnd, 
In' fyw heb farw mwy. 

r ~~ 



358, 359 l!YMNAU, 

Am hyn cnnyoed ynom dan, 
Yn illam o foliant mawr, 

l'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Ghlo, 
Tra fyddo doear lawr. DEWl. 

358 M. II. 
Am ddydd yr incha1vdwrinetb ddrud, 
A wawriodd ctto ar y byd, 
0 nefol Dad, ein dyled yw, 
Dy garu di tra byddom by1v. 
Dydd golcu yr cfeogyl ddaeth, 
l'n gwared ni oedd gynt yn gaeth; 
Am hyn cin diolchgarwch clan, 
Y1v'n dyled delir i barhan. 
Pe meddem ar dafodau byd, 
A doniau engyl ncf yn ngl1yd; 
'Nol hyn nia medrwn yn ein byw 
Ddweyd•mnint ein dylcd idd ein Duw. 
Er trculio dyddiau'n hoes bob rhan, 
I Ddnw bob mynyd, yn mhob man 
'Nol hyn nis mednm yn ein byw, ' 
Ddweyd maint ein dylcd idd ein Duw. 

359 M. N. 8, s, 8. 
DEWJ. 

Yr boll brophwydi gynt a fu, 
Dan drais a gwawd gelynion In, 

'N cyhoeddi cenadwri Duw, 
Ni throent, er gwradwydd, poen a cbur 
Rbag traethu y gwirioncdd pur' ' 

I'r edifeiriol droi, a byw. ' 
214 

i 

UYliNA.U. 360 

Yn ngbaool en trallodion trist, 
~!"'Y urddas barnent ddirmyg Crist, 

t\tl holl ogoninnt Babel fawr; 
('an'S gwelCllt dri\IV Q go)wg bell, 
Foc i iddynt adgyfodind gwell, 

U web cyrhaedd llld gelynion lln.wr. 
Pa'm y tristaf, ma1vr Y'" fy mraint, 
0 g~cl dyoddef gydn'r saint; 

l'lant Duw, crlidiau gn.1vsnnt Jnvy : 
1\Iao (lydd fy rhyddid yn ei wawr, 
() f.l.Yfyngderau'r cystudd mawr 

';{ dof i'r lan,-mi ganaf mwy. DBwr. 

360 1\I. N. 6, 6, 8. 

Ccncdloedd lluocdd llmvr, 
Sy'n Hawn o ddadwrdd 'nawr, 

Am waed y saint mac'u lief o hyd : 
Yn fuan derfydd mwy 
Eu rhwysg, n.'u tymmor hwy, 

Tcyrnasa'r saint,-a gwyn eu byd. 
?.Ltc'r amscr yn ncsiiu, 
Y ct~f fy llwyr ryddhau, 

0 ftin gacthiwcd Dnbi lon : 
Prysured borcu'r wawr, 
Caf fyn'd o'r cysludd mawr, 

1 Scion draiV, a'm gwcdd yn llon. 
Y gclyn sydd 1\'i fryd, 
A'i lef i'm cael o byd 

0 dnn ei draed, yn ml10ll o drof: 
2Jli 



3Gl nnrNAtJ, 

Er gwaethaf pob sarhnd, 
Cyrhacddaf dir fy ngwlad, 

Can's brawd i mi yw Breoiu nef. DE:\\'J, 

361 M. N. 7au. 

Gwel, y bUn bererin draw, 
Sydd ii'i fron yn !lawn o fraw; 
Galar leinw'i fynwes ef, 
Griddfan mae yn ocr ei lcf ; 
Ffrydia dagrnu dros ci rudd, 
Clwyfus yw ei enaid prudd. 
Gwel ei wcdd, mor athrist yw, 
Mae ei galon oll yn friw; 
G1vel ei wlsg yo garpiog oil; 
Adyn llwm-bu'n hir ar goll! 
T eithia'o Ucsg o estron wlad, 
Llefain ma:l am dy ei Dad, 
"Do," rnedd ef, "yn d'crbyn Di, 
Dad o'r ncf, y pechais i ; 
Dod dy nawdd, 'dwy'n hneddu dim, 
0, fy ~lhnd, a madden im'." 
G1vel, ci Dad yn brysio'n chwai, 
Rhed i 'w gwrdd er maint ci fai! 

Gwacdd~dd, " Groes~tw tuu thref," 
Do, ac a'1 cusanodd ef! 
"Dos i dy'r Uawenydd mawr, 
Gwledd sy'o barod i ti 'nawr; 
Cei dy wisgo heddyw'n rbad 
A gogooiant ty dy Dad." DE"'I, 
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UYMNAU. 362, 3G.'l 

362 M. N. 
])y aUu mawr, anfei~ol.Ior,. 
,\ fnwl y oef, y ddae r, a r mor ; 
Jly ft\Wl yn Seion sydd yn ~ftn 
t)(minrus gorau'r ddwyfol gan. 

l!oll swm canindau'r saint yn un, 
A dardd 0 bneddiant Iesu cun. 

0 doe<l, 0 doed y dedwydd ddydd, 
y rho'ir t:Uodau fyrdd yn rhydd, 
I arllwys clodydcl byth heb boen 
Yn Haleliwia i l)duw a.'r Oen: 

lloll swm cnniadau'r saint yn un, 
A dardd o hucddiant Iesu cnn. 

Try adsain moliant meibion N_cr, 
Fry fry uwcb seddau haul a scr; 
y 0 ~slef bywyd trciddia dr~w, 
llyd eitha'r gwynfyd yn ddt-daw ; 

lloll swm caniadnu'r saint yu \111, 
A dardd o haeddiant Iesu cun. Dmvr. 

363 11. N. 7au. 
Dlrmt y cwymp, golledig lu, 
QJI clan rwymau angeu du , 
Torocl(t Jlewyrch nefol wn.~vr 
Dro3 derfynau'r caddug mawr ! 
Traddodiadau Babel gau, 
Ymlid wna'r goleuni'n glau; 
can bechadur, dacth y dyud 
I dy' roi o'th rwymau'n rhydcl. 

lilT 



364 llDJXAU. 

Gorwcdd ocddvm yn . :B d • em gwaed ywy heddyw ini gaed. ' 
ta_m ~~eJ~gyl fawr ci daw~ 

ae I l Joseph, canu wn'nwn. 

~~:d cylloeddi~d bon a. ddneth 
D) d~od angeu CIHo wnncth . ' 

Y g~•nredu'r byd o'i boch 
Trwy rm.wcddnu'r dwyfol Oe~. 
0, fy ennid, cofb HWl.l 

~eth, o dnn dy bocnus bwn. 
OO~Crod~dangcu, hynocl JIV'I 

' y enal 'ti gai fywl . 
gae,th Gn•nreclwr i'm rhyddh 

ae r n nef sy'n llawenhau. au, 
~yrcl~n~ fawl ag ucbcl Jef ' 

alehw1a molwch .b:f. • ' • Dl!:Wl, 

364 .M. H. D. 

Dewcb, saint y 11 Dewcb, dcwc'h onbedon, dabn gnnu 'ngbvd, 
0 b · war nnybyd·· 

. rysiwch tua'r byfryd wl d ' 
Yo';.,taer wnhoddind lor cin l't;d 

uowcb 0 Ob 1 B' : l::i b 11 ' . we 1 0 a bel gerth 
l'llae ody~ao~~~nd~t sydd ddiwerth. , 
I f Cl ml yu nesau. ' 

ynydd Scion, ffowch yn glau. 
0 brysiwch oil · 1 M d ' echu drnw 

ae l!l~dd o wac a llid gefll~w·, 

UY~JN.U1. 365, 8GG 

1 r holl elynion iui gaed 
\'nmawr sycbedu am ein g.ned; 
Di.1ngol fydd y ffyddlon saint, 
llluq ncwyn llwm, y pHI, n.'r haint; 
Yn :)cion canwn cyn bo hir, 
A llnwndcr mawr yn t<li ein tir. DJ'lwt. 

365 A!>'Tittll-" Blessed." 

){oliant; i Ti, 0 Geidwad Israel, boed 
molinnt tragywydd; Ti, 0 Dduw, bia'r 
mawredd, bia'r ucrth, a'r gogoniant, a.'r 
llywodrneth fawr, trwy y nef n.'r llo.wr
trwy'r nef n.'r llnwr. Tydi' sy'n dal y 
byclo...-dd trwy dy north dy hun. Ti bia.'r 
cl•yrna•, 0 Ddu,v; Ti wyt ddyrchBfedig 
uwchlaw'r bydoedd oil. Pob cyfoeth ac 
unldas ddaw i ni o'th ddaioni di, 0 Dnd; 
a~ yn dy law mae tlel'th-a chan, ac yn 
cly nnwdd y gallnf fyw-bytb, a n1wynbnu 
oli<l~rfyu hedd. Rhown foliant i Dduw, 
clyrchafwn ei glod, rhown fawl i'r Ion, 
rhown fawl yn ~r i'r Ion. l>EWl. 

366 M. N. 
Ar daith yr wyf i'r wlad, 
Ordeiniwyd gnn fy Nbn.d 

\' n ddiogelfa. rhag y llid; 
Un.da.waf geraint cu, 
Gwnnf gynghor lesu'n by, 

Hell ofni gwg na g 'vawd y byd ; 
2JQ 



36'7 lfY!fNAU". 

Ffarwel, Babel fawr ben-ucl•cl 
Cyngbor Duw yw'th adaclc!'i 

Ffanvel ffrymliau, hoff berth'nn~att 
Myned wyf a'ch gadael clmi; 
Af, adoilarlaf ely 

A•· fynydd Scion, ilinas glyd. 

Cyu hir cnf yno'n gn, 
Gwmpeini nefot lu; 

Caf ;wmndaw ttr eu lleisian per. 
A r Iesu fydcl yn Ben 
Ar luoccld dac·r n nen 

A phawb yn llnwen Is y ser· 
Pawb Y~ moli'r Arg-lwydd lc~u. 

,Am em prynu or y pren, 
An gwarcdu o g-nledi 

I gael gwynfyd nef~d wen· 
Pa d<lyn na dd'wed, "A men~ 

Yn llawen boed y teulu ter?" J. 'l 

367 M. N. 

0 mohm bawb eiu dwyfol lor 
Trwy gyrau 'r tir a.'r eanJZ for· • 
Efe ~:n Prynwr ni a'n Por;' 

A 1 gynghor eta sa if. 
Rhown iddo glodydd 

Fel Llywydd nef; ITa" r. 
Dndseinhvn betlllyd<l .. 

'Ei lmeddian t lU~VNl'• 
HO-

nniNAl1· 368, 369 

ti ofal mawr sydcl am ei saint. • 
f'c 'n dwg ni'n iach tr'\\·y bla a .bamt; 
:Xi gawn ar fyr fwynbau y framt 

O'i wel'd nr Seion fryn. 
Rhown iddo glodydd, 

Fel T~lywydd nef nlhnvr ; 
Dadsciniwn bcunydd 

Ei hacddiant mawr. J. n. 

368 1\f. N. 
I saint, da. yw ymdrechu 
I ofni Duw a'i gnru, 

}.c ymlid ffwrdd bob ofnau caetlt. 
Nes cael tystiolaeLh Jesu. 
Rboes ef addewid odiaeth 
l'"' saint, y cnent d.ystiolaetlt, 

Cyn esj!yn oddi yma 1 
Rcddychol dS'r freniniaeth. 
A chan fod Iesu'n einfit, 
Rhoes ef atwyddion eglur ; 

Doethineb n. gwybodaeth dda. 
Sydd gyda'i holl ganlynwyr. :r. Jt. 

369 1\f. N. 8, 7, <t. 
Daetb gnlwadau'r fwyn Efengyl 

l'n gwahodd, 'nol cynghor Dul". 
I ymfudo, gao hryr ado. 

Pawb na. fynan t wrthi fyvv; 
Ymegniwn 

l gyrhaeddyd pon y daitli.. 
iU 



3?0, 371 nnntur. 

Ar ol cyrhacdd, cawn anr!Jcgion, 
Egwyddorion pnr ein Duw; 

Ffrydiau rhai'n a dardd yn fywyd, 
Ag a gcidw bawb yn fyw: 

Ymbiracthwn 
Am gael rhau yo ubeml Ddu1v. T. Lr •• 

370 M. N. 

O'r olwg hyfryd gawn cyn hir, 
Pan y cyrhacddwn Seion dir, 
Lie na ofidia neb sy'u byw 
Yn agos at orch'myuion Duw. 

.Mae galwod gweision Nef 
rch gn'ahodd 'nawr j dref; 
Awn, awn wrth lais ein Dmv, 

I Seion draw i ddcd1vydd fyw. T. LL. 

371 M. N. IOau. 

Diolcbafit', 0 Dduw, mewn seiober"g:ln, 
Am yru'tb wcis i ddwyn dy \Vaith yn 

mlacn; 
Eu nerthu wocst yn mysg pcryglon lu, 
Wrth ddwyn 11nwyliaid nef i mewn i'th dj>. 
Eu llanw wnest fl'r trysor oedd yn stor 
Gynt gyda Thi cyn bod na. haul na lloer; 
Dadlenu'r gorchudd wnaeth fu dros cin tir, 
A heddwch ddaw i bawb gofleidia'r gwir. 
Dy tfafr gcisiaf mwy tra pery'm hoes, 
.Anturio'n mlaou a wnaf> gan gario'm croea; 
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II YMNAU. 372, 373 

lly nddewidion plcdiaf nos a dydd, , 
X., ym!!Tyfbau, a dod o'm rlnvymau n 
. ' rhydd. T, LL. 

372 M. N. s, 7, 4. 
Dmv sy'n galw'n uc~Jel hcddy,v, 

Ar ei blant o B1tbtlon, . 
Draw i'r wlad sydd mcwn addcwld, 

Lie c.~nt drigo oil yn lion; 
D~wch o Babel, 

Boan y diny~trir hoo. 

373 M.N. 
Chwi deulu dao'r yn by, 
Ac engyl nef yu .gu, 

Ymunwch gau; 
Addoler ein Duw ~or, • 
'Rhwn a wnaeth dir a. mor, 

Ein liarg\wydd gl:ln: 
Can's wclc daeth yr a1n, 
l'w faro j ddod i lawr ; 
Ca Babel deim\o 'nawr 

Ei ddigtcr ef: 
Daeth awr rhyddhau Y byd, 
A !lin gystuddiwyd cy'd, 
Gan deulu hon o hyd, 

A'u gormes gref. 
O'n blwng gystuddiau blin, 
.<\dferir teulu dyn 

I'w teilwng Dad; 
223 
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3'74, :!'75 nnmau. 
A'r creaduriaid oil 
A deirulant yn ddi-goll 

Y gwiw ryddhad:' 
Un Arglwydd dros y llawr 
Un Duw, un Brcniu mawr: 
A'1· byd, dan nofol wa.wr ' 

Dysclacrio wna · ' 
A'r diafol mawr c i u'a 
l''u'n hlr dditfcitbio'r byd 
A ddodir dan ei dyd ' 

Er mnint ci drn: 
374 l'if. H. 

N. Dl>t7. 

O'u bliu gaetbiwed, clyw 0 Dad 
~y blant sy'n wylo wrtb'dy dracd· 
~styu dy gadarn fraich i macs, ' 
I w hachub rbng cu treiswyr ciis. 
I'r wlad sy'n llifo o fcl a llaetb 
Dwg ni , 0 Dduw, o'n cyfiwr c~ctlt· 
C~n's tlodi Babel g wasgu mac ' 
Em gwarau dan orthrymus iau. 
l\Iac'tb addcwidion yn ein co' 
0 gae! mwynhau'r ddcdwydd~l fro. 
A'r Wlw freninincth gndarn sydd ' 
Yn nros pawb o blunt y dydd. N . nnv. 

375 1\f. n. 
Croes i ddych'mygion cnawdol dyn 
Yw perlfeitbderau Duw bob un. 
Goruchel yn en natur oil ' 
A chynghanneddu mnent heb go!! 

»2,1 • 

' 

nYMNAIJ, 

J)o~ir.ni cylfrcdinol yw, 
Ac oedd, tragwyddol fwrind Duw; 
Jlon yw y brif cgwyddor gref 
Gorona'i holl wcithredoedd Ef. 
Ei holl fwriadnu ddont i ben, 
.\ chyd·ddy~clacrianL yn ddilcn: 
}'elvdra cariad trwy en dawn, 
1n 'tlewyrch gwir ddoethincb llawn. 
Tra,"Wyddawl lor, anfeidrol Fod, 

3?6 

Er traNwyddoldeb 'run erioed; 
Dylld ful ug ydoedd yn ddiau, 
'Hun Duw tragwyddol i barba.u. N. DD'O'. 

376 M. H. 

0, cyfod 'nawr, yr enaid trist, . 
O•vna godi'r grocs a chanlyn Cnst; 
J\n Jwfrha, dos yu dy ftaeu, 
l'th arwain rhydd ei Ysbrycl Glan. 
Y wlad sy'n l\ifo o bob braint, 
~f mcwn addewid gan ei saint; 
1i'u plaid bydd wrol yn mhob man; 
l'w (yddin rhcd, cei fcddu rlum. 
liclm iachawdwriaetb, tariun lfydd, 
Yw'r wych arfogaeth gauddo sydd; 
Er baeddu dy clynion cas, 
Cci wisg o grcf arfogaeth griis. 

Mac'r addcwidion ar dy ran, 
0 fuddugoliacth yn mhob roan ; 

~~5 



377, 378 unrNau. 

Y byd a'r cnawd, pob peth dan nef, 
A ddarostyngwyd iddo Ef. 

A'r awdurdodau yn mhob man, 
0 fewn i'r nef ac oddi ti'm, 
Sydd wedi cu darostwng oil 
Idd y Tywysog mawr di-goll. 

Os gwnai ymdrechu'r ymdrech dcg, 
Trwy gadw'th fraiut yn bur ddifrcg, 
Rhoir iti'r lvisg ddysclaerwych wen, 
A choron bywyd nr dy ben. N. l)DU. 

377 M. N. 8, 7, 4. 

Ysbryd cariad a brawdgarwch 
Ydyw Ysbryd pur ein Duw; 

Ffrwythnu ydynt sydd yn tarddu 
Oddiar yr ernes wiw ; 

n wn a fyddo, &c., 
Yn ein tywys ar cin taith. J, n. 

378 1\f. N. 7, 8, 7. 

Efengyl tcyrnn.s nefoedd 
A ledo trwy'n bardaloedd ; 

Acd bon ar frys trwy'r byd o'r bron, 
A lion ddychwcled luoedd. 
I lawr yr clo'r dclwau, 
A'r dynol draddodiadau; 

A. hon a fo'n unionu'r g\vyr, 
Yw'm gweddi hwyr a boreu. J. n. 

:l26 

DntNAO. 

379 ~L N. r,, 4 . 

J.:fcngyl, bed yn awr, 
Ar cdyn ~rub mawr, 

0 ior i ior; 
Pngaoinid ddolo'n llu, 
rob math, yn wyn a du, 
1 foli'r Icsu cu, 

Eio Harglwydd Ior. 

Ef~ogyl tcyrnas ncf, 
A lanwo wlad a thrcf, 

A'r eang fyd; 
Docd wiloedd o bob gwlad, 
1 brofi rbiu y g\vaed, 
Gao 'mofyn am inchiul, 

Yn awr mcwn pryd. 

380 M. N. llau. 

379, 380 

u~ngyl y deyrnas sydd.addas i n!, 
F.fcngyl dragwyddol ragorol yw _lu ; 
Mac ganddi fimdithiou-arwyddJOn a wnn 
1 gaol yo ei deiliaid, lie bynag yr U. 

Ei Brcoin-godidog, n~derchog iawn yw, 
A'i dewrion swyddoglon, anfonwyd gnu 

DdU\'v: 
Cyfreithiau a doniau di-newid a fcdd ; dd 
A'i dcilinid dywysit i drigo mewn he -

J , H. 
r.:;;z..._~S;;_-._m 



;ss1, 382, 383 l!'tMNAll\ 

381 M. C. 

AnwylafDad, 0 llwydda di, 
Bur genadwri'r Nef, 

Nes llanwo gwir wybodaetb rad 
Bob ardal, gwlad, a tbref. J. n. 

382 M. R. 

(), ncfol Dad, r-ho nerth i ni 
I fyw yn ol d'ewyllys di; 
Twr ciroa.rn yw dy enw mawr-, 
Lle diogel \ ni fyw bob awr, 

Os collwn nawdd yr Ysbryd Glau, 
Hawdd i'n gelynion fawr a mfin, 
Ein drygu a.'n niweidio'n Uym ; 
Ein llesgedd ni rydd iddynt rym. 

'Does fvvy dedwyddwch ar y llawr, 
Na chael o Ysbryd Duw bob awr; 
0 anfon ef yn awr ynllon, 
I lanw'n teml:lu 'r oedfa hon. DEW!. 

383 M. N, 8, 7, 4. 

Yr efengyl bon ehedo 
I bob parth o'n daear ni; 

Doed a miloedd a myrddiynau 
I adnabod Iesu cu, 

Fel bo'r moliant, &c., 
.A.'r gogoniant byth i Ddu\v. J. :£, 

2~ 

Ut'lfNAU. 384-38i 

384 M. N. 9, 8. 
· gArq~ tl llorwyd o'r mynydd 
rn ful\11 (\ lein w 'r boll fyd; 

'"u~tlreiglo y mae trwy'r te)'T~lasoedd, 
A'r moroetld a'r gwledytld l gyd: 

Hi Jdryllia. hen ddehv gan·gr-efydd 
Yn chwilfriw i'r d<laea.r rhyw bryd; 

iclacthed gwir deyrnas y gar-eg, 
Ncs cyrhaedd o gwmpas y byd. 

385 ~1. N. 6, 8. 
li:fengyl teyrna.s nef 

A la.nwo'r eang (yd; 
[)oe(llluoedd gwlad a. thref 

Yn ddeiliaid iddi i gyd; 
\lac hon yn add:t.s i bob un-
Ei Bren.in ydyw Mab y Dyn. J. R. 

386 M. N. llau. 

1), cr~lyw fy ngweddi, fy Arglwydd a'm 
Duw, , 

Al ran y trueiniaid Dle\I'D t'wyllwcll sy 11. 
byw: 

A llwydda efeugyl y deyrnus o hyd, 
l fyoeclllr gynnydd nes llemvi'r boll fyd. 

J. n. 
387 M. N. 8, 7. 

\r<:lwydd, llwydda dy efeng;yl, 
Yn ein dyddiuu rllytedd m ; 

ll ~·w 





388, 389 HYMNAU. 

Dyro'th Ysbryd i'th swyddogion, 
Fel y gallont dystio'n hy; 

F el pregethont i'r gwrandawwyr, 
Fel gwrandawont hwythau'n iawn ; 

Yna credu, a'u bedyddio, 
A chael1·hyw ysbrydol ddawn. J , It. 

388 M. N. 8, 7. 
Yr efengyl amy deyrnas 

A bregethir trwy'r boll fyd, 
Er tystiolaetb i'r cenedloedd 

Sydd ar wasgar ar ei hyd; 
Wedi byny fe ddaw'r diwedd, 

BabHon a syrth i lawr; 
Iesu Grist a fydd yn Frenin, 

Yn mhob man a lie yn awr. J , n. 

389 M. C. D. 
Hoff galw sylw pawb o'r saint, 

I wel'd eu braint a'u bri, 
Fod gobaith cael cynnysgaeth Ion, 

Yn Seion, ddinas gu; 
Yn Ny:ffryn y mynyddoedd 'nawr, 

Gwneir Teml fawr i Dduw; 
A galwad sydd ar bawb o'r saint, 

I roi rhyw faint, bob rhyw. 
Daw rhai a'r melyn aur yn mlaen, 

A rbai a'r arian gwyn, 
Daw rhai a'r ddegfed ran o'u yd, 

A'u daoedd gyda byn ; · 
~30 

li'YMNAU. 390, 391 

A't tlawd a ddaw yn rhwydd o'i fodd 
A'i rodd fach at y gwaith: 

Fcl hyn trwy undeb pawb, hi ddaw 
I ben bob fod yn faith. J , n. 

390 M. N. 

Fy ncrth sydd yn fy Nuw, 
A byw nis gallaf hebddo; 

Ef yw'm barweinydd da o hyd, 
A'i Ysbryd wna'm goleuo. 

'Rwy'n cael o'i hedd bob pryd, 
Yn nghanol byd erlidgar, 

Ac fe ddaw tymmor ar ol hyn, 
Caf wcl'd ei wyneb hawddgar. 

391 M. H. 

Y r Y sbryd santaidd oddi fry 
Breswylio yn ein pebyll ni; 
Ei fwyn wresogrwydd fo fel tan, 
A'i f!lam ennyno ddwyfol gan. 

Boed i'w oleuni m• bob pryd, 
Ddadguddio boll beryglon byd ; 
Ac na foed dichell is y rhod, 
Na wnclo'n amlwg cyn ei bod. 

Pob temtasiynau sydd neu ddaw 
Wncir trwy ei nerth i gilio draw ; 
A phob cenfigen gas a llid 
A yr yr Ysbryd ffwrdd o'n bryd. 
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392 IIYMNAU, 

Ni lwydda gweniaith, hyllafnwyd
1 Ei gorchudd deg yr Ysbryd gwyd , 

A phob brad,wriaeth dan y fron 
Ddynoethir gan ei lewyrch lion. 
Pob balchder ffol , ac hunan-les, 
D diflanant yn ei ddirfawr wres ; 
A phoen a.gofid gyda hwy, 
A giliant rhag ei nerthoedd mwy. 
Gwyn fyd y saw! a geir yn Hawn 
O'r Ysbryd. Glan, a'i ddwyfol ddawn 1 
H wy yw'r dedwyddafyn y byd, 
A'r rhai sy'n cael y wledd i gyd. • 

392 M. N. 8, 7. 
Pwy yw hon a ddaeth i waered, 

Ac sy'n seinio nefol iaith? 
F i yw'r wraig fu mewn diffaethwch 

Yn ymguddio oesau maith : 
Yno cefais faeth i'm porthi, 

Lie nis gallai'r ddraig fy lladd ; 
'Nawr 'rwyfetto'n enw'm Priod, 

I'w gyfarfod yn eich gwa'dd. 
Os yr I esu yw dy Briod, 

Beth yw'r nodau wyt yn ddwyn ? 
Oni welwch yr arwyddion 

Yn fy nghanlyn er ei fwyn ? 
Nid oes genyf wisg ysgarlad, 

Fe! gan fam puteiniaid byd ; 
Nid yw'm cwpan chwaith yn mecldwi, 

Ond yn arl!wys hedd o hyd. 
n '! 

HY!llNAU. 393, 394 

W cl, p'le mae dy Briod, bellach? 
Onid yw yn oedi'n hir? 

list! na feiddiwch ddweyd yn uchel, 
Mae yn agos iawn yn wir: 

Fel y saetba goleu'r fellten, 
I>aw yn sydyn lawr o'r nef; 

Ysu'r anwir wna fel sofl, 
A dod at ei saint i dref. 

393 M. N. 12, 8. 
I'ob pcchod sydd barod i'm dilyn trwy'r 

byd, 
Orchfygaf trwy allu fy Nuw; 

'll.wy'u gwcled na ddeuaf yn berffaith un 
pryd, 

Trwy lynn mewn pechod i fyw. 
Na lwydded y gelyn i'm denu uu awr, 

I l•yro ar lwybr y ffydd; 
Fy mwriad yw ymdrech am wobr sydd 

fawr, 
A theimlo'n heddychol a rhydi'. 

394 M. N. 
Na wylwch am danaf, 0 Seion, 

Ond cen web yn uchel eich llef, 
A gweddiwch ncs dyfod Hew Juda 

Yn fuan ar gwmwl o'r nef; 
Docd, doctl, yn fuan ar gwmwl o'r nef. 

'J'arawcd t• gwialen ei allu, 
Gelynion ei Seion i'r llawr ; 
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394 RYMNAU. 

A tbra y glyn gwg i 'w wynebpryd, 
Hwy soddant i uffern i lawr: 

Gwnant, gwnant, hwy soddant i uffero i 
lawr. 

Hir, bir, anwyl saint, y crwydrasom, 
Ond, ond bytb achwyn nis gwnawo; 

Ac er pob meddiannau gollasom, 
Mae'r golled yn elw mawr iawn; 

Clywch, clywcb, mae'r golled yn elw mawr 
iawn. 

0 peidiwcb a'ch wylo a'ch ochain, 
Na foed i 'ch alaru yn bwy; 

'Rwyf 'nawr dan lwyr nodded y ncf
oedd-

Caf fod gyda'r I esu bytb mwy ; 
Caf, caf-caf fod gyda'r Iesu bytb mwy. 

Derfysgwyr, fy oil yspeiliasoch, 
Fy nghartref a'm ceraint i gyd ; 

Yn awr 'rwyf allan o'ch gafael, 
A byth mwy ni chwrddwn yn nghyd. 

Clywch, clywch, a byth mwy ni chwrddwn 
yn nghyd. 

Ewch 'nawr, chwi drueiniaid fy lladdodd, 
Eich gallu sydd drosodd yn awr ; 

Os rhowd fi mewn beddrod i orwedd, 
'Rwy'n iach yn y byd uwch y llawr; 

Clywch, clywch, 'rwy'n iacb yn y byd 
uwch y llawr. 
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HYMN AU. 395 

1\a wylwch, wyryfon teg Seion; 
Ddewr foibion, na wylwch i mi; 

ao'e 'nawr 'rw yf yn gwisgo hardd go1·on, 
Yn ngha.nol gogonia.nt a bri; 

Cl)wch, clywch, yn nghanol gogoniant 
a bri. 

Trist, trist iawn oedd a.wr ein 'ma.dawiad , 
Allll ddeigryn gollasoch bryd hyn; 

Ond buan eich Ioesau ant heibio, 
Ccwch gwrdd a'r rhai ganwyd yn wyn ; 

J.),)wch, dowell, i gwrdd a'r rhai ganwyd 
yn wyn. 

Trwm, trwm yw pob mynwes ga.n drist
wch, 

Mae hiraeth fel pwn sydd ar gefn; 
Ond buan y gwawria'r hoffforeu, 

Pan welwch eich Joseph drachefn; 
Hoff, hoff, fydd gweled eich Joseph dra

chefn. 
Bryd hyny mor ddedwydd y cwrdd wn, 

Llawenydd a leinw bob bron; 
GwnaJoseph ac Hyrum ein cyfarch, 

Y n Seion yn siriol a lion ; 
Gwnant, gwnant, yn Seion yn siriol a Ilon. • 

395 M. N. 
l'iL beth yw'r cynhwrf enbyd sydd, 

0 ddylhl i ddydcl yn flynn? 
A yw ccncdlocdd dae'r i gyd, 

Yn uno 'nghyd i'n llethu? 
23.!; 



396, 397, 398 · IiYMNAU'; 

Os mai dyrnaid yw'r anwyliaiu" 
Meddant Un a all eu gwared ; 

Codwn fyny, peidiwn ofJJi, 
Ein gelynion oll gitnt g1•ynu, 

Pan y gwelant ni cyn hir 
Ar Seion dir i'w synu. 

396 M. N. 
Boed llwydd i dcymas nefoedd 
I fyn'd trwy 'r holl ardaloerld, 

Trwy bed war pegwn byd ; 
D oed lluoedd yn lion, 
Yn ddeiliaid i hGn,. 

Yr awrhon er cael bywyd. -
397 M .. N. 
0 cofiwn bawb yn awr 

Mai mawr yw'n braint; 
Ni chawsom Dduw erioed' 

Cyn dod yn saint ; 
Cawn Ef yn awr y n Dad, 

l'n dwyn i wlacl sydd well, 
I dderbyn ger ei fron 

Fendithion gwell. • 
398 l\1:. N. 

.A:.ed teyrnas nef yn mlaen o hyd, 
Nes ennill deiliaid trwy'r holl fyd · 
Teyrnasoedd daear maes· o law 
Edrychant anti gyda braw, 
A m fod ci Brcnin mawr gcrl!o.'\0 

I'w dry llio oll. 
23i! 

ltYM...~AIJ. 399, 400 

)file pur gyfreitliiau teyrnas nef, 
Y1• tldychryn 'oawr i wlad a thr<lf; 
!hul ei gogoniant dduw cyn hir, 
!I <ltlifa'n llwyr y rhai anmhur, 
'~ y1m trcfn ddaw trwy'r tir, 

A heddwch Duw. 

399 ~f. ll. D. 
tlawcnydd Joseph oedd yn fawr, 
J':m y disgynai'r angellawr, 
!\ phan y clywodd eiriau Duw, 
r:r daugos ctto'r ffordd i fyw : 

.. 

Hoff oodd caelllinell oddi fry, 
Fod dydd gerlluw,-hir nos a fu ; 
r dydd a dducth ; 'rym ninnau 'nawr, 
ru rbodio mewn goleuni mawr. • 

400 M. N. 
ll!rneLhus y'm o awr i awr 

Am wel'd Caersalem Newydd Duw, 
:\[ewn rhwysg o'r nef yn dod i lawr, 

Yn ddioas anwyl in' i fyw: 
Li slrydocdd euraidd gerddem ni, 
l wel'd ei harddwch nefol hi. 

0 r~l mac'r meddwl hwnw 'nawr 
Yn creu'r fath wynfyd dan ein bron, 

Sid oeo un gwagle uwch y llawr, 
Wna gystal nef f•'r tldinas hon ; 

._acl myn'd i'r Scion hon i fyw, 
¥w'r oll wy'n gcisio gan fy Nuw. * 
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401, 402, 403 HYli!NAU. 

401 M. N. 
Draw mae bloeddio buddugoliacth, 

Nid yw'r amser hwnw 'nawr, 
Ond fe ddaw trwy'r oruchafiaeth 

Gawn wrth rwymo'n gelyn mawr : 
Yna uchel fydd ein lief, 
Fe! buddugol blant y nef. 

402 M. N. 8, 8, 8, 6. 
0 bobloedd daear, daeth eich awr, 
Rhyn' ddysgwyl sy'n eich aros 'nawr; 
Mae Duw'n cydweithio ar y Ilawr, 

Ar fyr daw'r gwaith i ben: 
Ei saint gychwynant tua'u gwlad, 
A'r byd sychedant am eu gwaed, 
A bwgwth dial mae eu Tad, 

0 phiolau Ilid y nen. 
Arwyddion welir maes o law, 
Yn llanw bronau pawb a braw, 
Can's dydd ofnadwy fydd gerllaw-

Dyfodiad Mab y Dyn: 
Och, och! fel cryna'r anwir rai, 
Pan welant Iesu yn nesau, 
A'r fflamiau tanllyd gwyllt yn gwatt 

I fod yn angeu blin. 
403 M. N. 
Tyred, Arglwydd, ar y cwmwJ, 

Gyda'th lu, dil·fawr fry, 
I deyrnasu'n gwbwl. 

238 

IIYMNAU. 404, 405 

Ni ddaw heddweb byth i ffynu, 
Nes daw'r byd mawr i gyd, 

Dan awdurdod Iesu. 
Yna cawn ni drigo'n ddedwydd 

A chytun bob yr un, 
Gan glodfori beunydd. 
404 M. N. 

Pan oeddem yn eglwysi'r byd, 
Gwnaem ofm, ofoi, ofni ; 

A thyua'n crefydd braidd i gyd, 
Oedd ofoi, ofni, ofni : 

'Rym 'nawr yn eglwys Iesu Grist, 
Y n lloni, lloni, lloni ; 

Ni fyddwn mwyach byth yn drist, 
Ond lloni, lloni, lloni. 

405 M. N. 
Mi weddiaf heb baid, 
Can's Duw sydd o'm plaid; 

A pbob peth a geisir, 
A roddir wrth raid. 
llfae ffydd yn un gref 
Wrth orscdd y nef; 

Am hyny mi weddiaf 
Ncs clywir fy lief. 
Mae'u Ceidwad mawr fry 
Y n eiriol o'n tu ; 

Ac ni wna'n Tad nefol 
Dyth omedd i ni. 
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406, 407 

406 
ilYMNAU. 

M.N. 
0 boed y saint i gyd ar dan, 

Yn seiuio can am Seion, 
0 herwydd mae holl deulu'r ncf 

Yn lion eu lief am Seion : 
Daeth gwahoddiadau taer i'n clyw, 

Am ddod i fyw i Seion; 
Am hyny brysio mae y; saint, 

I gael pob braint yn Seion. 
Seion, hoff Seion, 

Gwyn fyd na bawn yn Seion, 
'Rwy'n dysgwyl am yr awr o hyd

1 Cawn fod i gyd yn Seion. 

407 M. N. 6, 8. 

Mae'r deyrnas wedi dod, 
Er cysur i'r holl saint; 

Daw bon cyn hir i fod 
Yn deyrnas fawr ei maint; 

A bydd yn ben teyrnasoedd byd, 
A'i Brenin iddi ddaw mewn pryd, 
Ac eiddo'r .Arglwydd fydd o hyd. 

Yr boll genedloedd draw 
A ddo'nt i'w foli Ef, 

A'u golud rho'nt yn rhwydd 
I Arglwydd mawr y nef; 

Breninoedd ddeuant rhag yr haint, 
A mawrion (hear eilw'n fraint 
Gael crymu lawr wrth draed y saint. 

2~0 

tlYMN.UJ, 408, 40\l 

l:il cba'r anufydd fyw, 
Mcdd Duw, 'n y deyrnas hon, 

M wy ni.'r rhai iydd ar ol 
Yn ngbanol Babilon; 

\Ve~ a1m, ufyddion, oil i fyw 
I &ion, hoff orphwysfa yw 
1 11.\wh a. ddel yn bobl Dduw. R. c. 

408 M. N. 8, 7. 
Llawer sydd o ffyrdd gan ddyuion, 

':Se.1"r yn mhedwar cwr y byd; 
\Jn•l er cymmaint yw eu nifer, 

'Run yw tfordd ein Duw o byd ; 
l'awb a. ddelo y tfordd bono, 

A. ddoeth drefnodd Brenin nef, 
\fuwn tfydd uuiawn, caiff adnabod 

Mu.i un !fordd a drefnodd Ef. A. D. 

409 M. H. 
lJrigolion dae'r n nefoedd fry, 
Mdolwch bawb yr Arglwydd cu; 
Gwaredodd Lot a Noah gynt, 
r.wua'n gwared ninnau ar ein hynt. 
Rhyw uefol ddawn a rodda Ef 
l'r ufydd rai yn nheyrnas nef; 
Ac rtie gadawa'i seintiau cu, 
lllrigo mewn tywyllwch du. 
Gwybodaeth a doethineb wiw 
A f~>ddir gan hoff seinti:~.u Duw ; 
Am hyn rhown gloil, o!n llais yn glir, 
A gweddiwn lll11 ein dwyn i'w dir. J , n. 

~H 



410, 411 IIYMNAU. 

410 M. N. 6, 7. 

Seintiau lion, clywch fy lief: 
Dewch i dref am y cyntaf; 

Du\v sy'n gwa'dd ato ef, 
Tna thref, cyn y gauaf: 

Ganddo cawn werthfawr rodd, 
Rhyngwn fodd y J ehofa, 

A gwnawn fyn'd, bawb o'n bodd, 
I diroedd California, 

Yno cawn -wel'd ein Duw, 
Fn mewn poen yn ein prynu, 

Ar ei sedd euraidd sy\v, 
A mil fyrdd yn ei foli : 

Engyl lor, seintiau lu, 
Eiliant fawl cywir galon, 

ldd eu Brawd, Priod cu, 
.Ar eu taith lawr i Seion. J . n. 

411 M. N. 5, 5, 8. 

Efengyl ein Duw 
Oedd hyfryd i'n clyw, 

Pan glywsom ni gyntaf ei sain ; 
Ar ol bod cyhyd, 
Hi ddaeth yn ei phryd, 

Mewn gwisgoedd ardderchog a chain. 

Trysorau tra drud 
Gyfrana o hyd, 

Mae'n llawn o fendithion o'r nef: 
~4Z 

ll1'MNAU. 

A pahodd mae'n awr 
HoU luoedd y llawr 

1'" dcrbyn, n brysio i dref. 

412 M. C. D. 

S'ol byw a bod yn Mabel cy'd, 
!Jydd llyfryd mcddn'r wlad, 

Lie nad oes poen nac ingder byd, 
Na gofld o barhad : 

P11wb wrth en bodd yn galln byw 
Wrth reo! Duw, en Tad, 

llt·b un troseddwr cnog mwy 
Yn tramwy trwy y wlad. 

Bvdd pysg y mor, ymlnsgiaid dae'r, 
'A'r adar oU yn uu, 

f Ucw fel oen yn ll wdn gwf•r, 
Llo'r ddaear yn gytnn : 

0 ddedwydd ddydd, dy wawr a ddel 
Yn dawcl i fy rhan, 

c~r fwyniant llaeth a dilian mel, 
Yu ddiogel yn y man. 

l'n 'fad, i'n Tad! boed diolch dwys, 
'Rym ar ei bwys yn byw : 

A'u mawl, ei saint a'i engyl glwys 
Yn gymhwys parchant Ddnw; 

Pob Uaw, pob troed, pob tafod dyn, 
l'ob cinioes Is y ser, 

412 
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Rhowch glod i Ddnw oil yn gytun, 
Ein Brenin tirioB ter. J . u. 
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4 13 llUlNA U. 

413 M. N. (Rhan l <if) 

P a beth yw'r sou y sydd, 
D'wedwch im'? &c., 

'l'rwy'r ddaear yu eiu dycld, 
D'wedwch im'? 

P aham y gedy'r cseintiau 
E u tai a'u holl berth'nasau, 
E u gwlad, a phob pleserau, 

D'wedwch im'? &c. 
Dyweelaf iti'u lion, 

Am y saint, &c., 
Reb oedi'r aeleg hon, 

Amy saint; 
Hwy anti wlad hyfrydlon 
I aeleiladu Seion; 
Hi leinw fryd a chalon 

Pawb o'r saint, &c. 
E in gwareel gawn yn lion, 

Ddydd a eldaw, &c. , 
Rhag plaau Babilon, 

Ddydd a ddaw; 
P an bydel yr haint a 'r pHiau, 
A 'r newyu du a'r nodau, 
Ein gwareel a gawn ninnau, 

Ddyeld a eldaw, &c. 
Fe welwyd gynt trwy ffydll, 

Rhyfedel iawn, &c. , 
Orphwysfa yn ein dydd, 

Rhyfedd iawn ; 
2~4 

BYMliU.tr, 

D7wedodd y prophwydi 
fod gwaredlgaeth ln~ 
A. nionau ey'n eu credu, 

Rhyfeelel iawn, &c. 
414 M. N. (..{il Ran) 
0 dewch o Babilon, 

Medel ein Duw, &s., 
I Seion oil yu lion, 

Medel ein Duw; 
Cewch waredigaeth hyfryd, 
A pherffaith gyfraith rhydelid, 
A. mwy nil hyny hefyd, 

Medd ein Duw, &c. 
Bydd bon fel ncf i ni, 

Dedwydel delydd, &c., 
Cawu bob rbyw fwyniant cu, 

Dedwydel ddydd: 
Dim golld byth i'n blino, 
Dim ing na thrallod yno, 
A. 'r gel.r.n wedi 'i rwymo, 

Dedwydd ddydd, &c. 
A. mwy na hyn gawn ni, 

Dedwydd delyeld, &c., 
Sef cwmni'r Iesu en, 

Dcdwydd ddydd, 
fn tywys a'nllywyddu 
Yo drefnus iawn, a'n dysgu 
Yn berJfaith i'w addoli, 

Dedwydd dclydd, &e. 
8. 24/i> 
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41& llYlllNA'If, 

Ni welodd llygad noeth, 
Hyd yn hyn, &e., 

Ni chlywedd clust y doeth, 
Hyd yn hyn; 

'Does galon all ddych'mygu 
Yr hyn ddarparodd Iesu 
I'r rhai sydd yn ei garu, 

Hyd yn hyn, &c. J. ~' • 

415 ¥. N. 5, 7, 9; 

Rhoddwn ogoniant, 
Rhoddwn ogoniant, 

l'l.hoddwn ogoniant i Dduw; 
Fe anfonodd lawr o'r nef, 
Wir Efengyl ei Fab ef, 

'Rhon a ddichon ein cadw ni'n fyw 

Gwnawn ei chyhoeddi, 
Gwnawn ei chyhoeddi, 

Gwnawn ei chyhoeddi trwy'r byd; 
A gwnawn dystio wrth bob dyu, 
Fod ein Duw yn para'r uu, 

Ac mor isel 1\,'m harddel o hyd. 

Cawsom wybodaetb, 
Cawsom wybodaeth, 

Cawsom wybodaeth yn rhad; 
Ca'wd gwirionedd ganddo Ef, 
Trwy ei anwyl Fab o'r ncf, 

A thnvy wneuthur ewyllys ei Dad. 11. •t: 
246, 

I!Yl\!N!U. 416, 417, 418 

416 M. N. 
0 Uduw, rho in' tly Y sbryd Glan, 
A'i ddylauwadau mcgys tfm, 
.\ boe<l i'w wres yn ddiwahan 

l'n Uenwi ar y llawr ; 
Upl<lanl\ ni a'i ddon'ian, 
0 n mewn enoyua odlau, 
.\(• arwain ein tafodau 

l'th foli oil yu awr. 
IUJil iui'r ddawn gyfieitbllwl gu, 
S...1' allwedd ieithoedd oddi fry, 
1 I!Wlgan pctbau'r net' yn hy, 

l'n Uoni ar y llawr: 
ltbo trydd a dawn brophwydo, 
bawyr i'u cysuro; 
A moli1UJt fo'n dylifo 

O'u genau ninnau 'nawr. T. c. 

417 M. N. 8, 6, 8. 
I deyrnas nef derbyniwyd ni, 

Trwy drcfn berffaith Duw; 
Uy111 ool.lach yu ei hadwaen hi, 

Ae ynddi'n hoffi byw ; 
Tra p;•ry t'wyllwch mawr y byd, 
lt"leunt hon fwyha o hyd. ,. 

418 M.N. 
~iniwn fawl i'r Arglwydd Dduw, 
l'en~r wrthddrych moliant yw ; 

r:fe ~y·n ha.w lio'u can: 
241' 



419, 420 RYMNAU, 

Dyrchafwn glodydd 
Yo uchel beunydd, 

A pharchwn byth ei enw glan. 
419 M. C. 

Draw, draw mewn broydd peU. 
Mae cartref yr boll saint ; 

Mae'r ffordd yo mhell, ond myn'd a 
wnawn 

0 gyrhaedd pob rhyw haint. 
Mae:uchel fioedd cenadon hedd 

Yn d'wedyd wrthym, "Dewch, 
Rhag digter Duw a'i ddirfawr lid, 

Diddosfan yno gewch." 
Gwyn fyd y rhai a wrendy'n fwyu 

Ar lais udganwyr Duw, 
Trwy barotoi a myn'd ar frys 

I Seion wlad i fyw. '1'. H. 

420 M. N. 
Mae cysu(i'w'gael 
l'r saint yn ddiffael, 

Os byddant mewn hedd ; 
A chant gyda'r Iesu 

Yn Seion fawr wledd. 
Dewch, seintiau, bob un, 
Y n lion a cbytun, 

Ein galw wna'n Tad 
I weithio am ennyd, 

Cyn meddu'n hoff wlad. T. B . 
2-18 

llYMl.UU. 

421 M. N. 
Fy nhafod, dadgan 

Fawr ddaioni Naf, 
A tbyatia'n gadarn 

.Am ei roddion braf: 
O)loeddia'n hy, 

421, 422 

~'od Duw yn galw 'nghyd 
Ei anwyl blant, 

o;bedwar cwr y byd; 
Y d1al ddaw, 

A gwac'r anufyddion 
Sy'n gwrthod dod 

Yn ogbwmni'r saint i Scion. T. H. 

422 M. N. Sau. 
Si naeth Duw crioed weitbredoedd 
Ar y ddaear trwy'r boll oesoedd, 
lleb yn gyntaf i hysbysu 
ti gyfrinach i'w bropbwydi. 
Yr hen fyd, ni wnaetb ei foddi, 
fyn rhoi Noah i bregetbu; 
Ac am 'lrrtbod geiriau'r prophwyd, 
rr ben fyd mewn dw'r a foddwyd. 
l':yn i Sodom a Gomorra, 
Trwy y tin gael eu dyfetha, 
Uuw hyabysodd oi amcanion 
l'1t 11'114 Lot, trwy ei angylion. 
Anjlcl ddacth at Zecbarias, 
Cyn i Grist sefydlu'r deyrnas; 
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423 HYMNAU. 

H wnw'n ddwys a wnaeth hysbysu 
Y cai loan iddo 'i eni 
Yntau'n Hawn o'r Ysbryd gwclwyd1 
Bu'n bregethwr ac yn brophwyd; 
A cha'dd fod yn ragredegwr 
0 fiaen gwyneb y Gwaredwr. 
Angel hefyd wnaeth hysbysu 
Mair a Joseph am yr Iesu; 
A to Ef fe ddaeth o'r dwyrain 
Ddoethion Duw wrth arwydd sereQ. 
F elly gwelwn fod Duw'r nefocdd 
Yn dadguddio trwy yr oesoedd, 
Gan hysbysu ei fwriadau 
l'w holl weision trwy gyfryngau. 
Duw sydd etto'n ddigyfnewid, 
Cododd Joseph Smith yn brophwyd; 
Daeth angylion ato yntau, 
I fynegi am y llafnau. T. 11. 

423 M. N. 

I ti, 0 Dad, i ti yn wir 
Y dyrchwn fawl o galon bur; 

Clod mwy gawn roi, clod mwy gawn roi, 
'Noli ni ffoi i Seion dir. 
Nyni dy saint, nyni a awn, 
Dy nodded pur yn Seion gawo; 

Ac am dy hedd, ac am dy hedd, 
A'th siriol wedd, dy foli wnawn. 

250 
T. U. 

YMN!U. 424, 425, 42fi 

424 M. N. 
l'i if!JJW"Il fuddugoliaeth"draw, 

Erpa.etJuU. cnawd a byd : 
Pan fydd y rhai drwg 
0 dnn ddwyfol wg, 

.-ir ul yn llo.n, heh ofru'r llid. 
Llaweoydd diderfyn" a gawn, 

(h ffvddlon a wnawn fod; 
A gwobrwy hardd fydtl. 
1 fcib y wir ffydd, 

Mol iddynt gyrhaedd y n Od. T. ii. 

425 :M. c. 
J S..>lon wlad, pa bryd caf fyn'd 

0 ga.uol cystudd blin? 
"In wrtbddrych gwa.wd yr wyf yn awr 

Gan dylwyth ty fy hun. 
n· ngheraint_oll, gelynion yn;t, 

Er pii.O yr wyf yn sant; 
A'r trosedd,wnes oedd credu Duw, 

Ac uno gyda'i blant. 
GobeiLlrio wyf na fydda'i'n faith 

f'yn cnnu'n iach i'm cur, 
Gan fyned draw i artref gwell, 

.A'r addawedig dir. T. u . 

426 1\1. s. 
Jlywedwyd llawer am yr Oen, 

Lind llai na digon etto ; 
2.>1 



427, 428 HYMNAU. 

Gwaith yw moliannu'r Oen dilyth, 
Na dderfydd byth mo bono. 

P an treulir mil o flwyddi ma.ith, 
Wrth hyn o waith yn Seion-

Sef rhoddi perffaith fawl i'r Ocn, 
Byth ni bydd son am ddigon. 

427 M . B. 
Y seintiau ffyddlon sydd 
Yn dysgwyl am yr awr, 

y cant fyn'd adreu oil yn lion, 
I ddinas Seion fawr. 
Mae awydd lon'd fy mryd 
Am fyn'd i'r hyfryd wlad, 

L ie cwrddir pawb sy'n earn Duw, 
Yn byw mewn llwyr ryddhad. J . • 

428 M. N. 
Mae Duw yn galw'i saint i Seion, 

Clywch ei lef, &c., 
Y rhai sy'n meddu cywir galon, 

Clywch ei lef: 
Mae rhai yno 'nawr yn harddu'r lie, 
A gwneuthur eu nefolaidd dre', 
I dderbyn gwlch Dywysog Ne', 

Clywch e1 lef, &c. 
Pan gasglaf fi fy saint i Seion, 

Clywch fy lief, &c., 
Bydd gwae i'r cyfryw sy'n elynion, 

Clywch fy lief; 
262 

HntNAU. 

WI tSIIaflddynt yn fy llid, 
PI lldiyetyru'm cyughor cy'd, 
}. pnaf i'm saint nefolaidd fyd, 

Oywch fy lief, &c. 

(kocbwena di, nac ofna, ddaear, 
. Cl,-w fy lief, &c., 
Yn fuM lawn myfi a'th adfer, 

Cl~ fy lief; 
0 11111nrcb cbwi, gre'duria.id ma's, 
fr IIIia! rydd ei borfa fras, 
A dll!wcb ci fwyta yn ei flas, 

Clywcb fy lief, &c. 

Rllown fawl i Dduw am ei addewid, 
J.)ewcb yn a.w'r, &c., 

PW1 rdrw'r dyn nad hoffai ryddid, 
Dewcb yn a.wr: 

429 

Atogl&'r bloda.u yn mhob pau, 
A aatur oil sy'n lla.wenhau, 
Mae trnryth cyfiawnder i'w fwynhau, 

Dewch yn awr, &c.. J, w. 

429 M. N. 

Clrwcb, mae'r gwylwyr yn galw, 
0 denwch mewn pryd; 

l(aeoedwcb ychwaneg:o'ch bodd ; 
llllwch. mae'r amser yn nesu 

rr saint fyn'd yn nghyd ;j 
Me'r aJwad yn eglur_ar g'oedd : 
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4;29 IIrMNA.lJ. 

Pwy, pwy na wrandawa1 
Mae'n alwad o'r nef, 

Yn galw'r ffyddloniaid, 
0 deuwch i dref: 

·Ceir cwrdd a phrophwydi, 
Gwyr dewrion dros Dduw, 

A'r hen apostolion, 
A'r rhai sydd yn fyw ; 

A Joseph ac Hyrum, 
F'll'n dyoddef pob sen, 

P ryd hyn bydd gorfoledd ; 
Saint, d'wedwn Amen. 

U st, mae gweision yr Arghvyda 
YJI galw yn awr 

Ar bobloedd y ddaear i ddod; 
•Clywch mae ganddynt drysorau 

Goruchel a mawr, 
S y'n haeddu eu derbyn mewn clod· 

Dewch, dewch, chwi drigolioa 
Y ddaear o'r bron, 

Mae'r gwylwyr yn galw, 
0 den wch yn lion: 

Cewch wleddoedd danteithiol 
0 gariad ein Duw, 

Y rhai a'ch dedwydda 
Tra fyddoch chwi byw; 

Er .gorfod dyoddef 
Pob erlid a gwawd, 

C ewch Dduw yn Dad i chwi, 
A Christ i chwi'n Frawd. ,., n. 
:1.5~ 

llnt::'\AU. 430, 431 

430 M. C. 

.W.h hyde.i d mawr i ni, rai gwael, 
,o.;Jd cat>! 'r efengyl han ; 

Ali!l<lf<Mld hi i'r tristwch prudd, 
1-'tn'<llfwrdd o dan ein bron. 

lti g..-lrioncddau wna'n rhyddhau 
.(1 oob rhyw dristwch blin; 

Jllu'dd icchyd i'r afiachus rai, 
Rhown gi.Qd i Dduw bob un. 

431 M. N. 7, 6. 

UM gyfiym maelr gwirionedd 
fll bedcg dros y byd, 

J,W'n wyn'd yn anorchfygol 
!nry rwyslrau mawr a !lid; 

1.>.11:0 allu all wrthscfy ll 
Y gwir a darddo<ld draw; 
l'"lll gonc'ro ncrthoedd Babel, 
A tht<ro'r byd a braw. 

T, H. 

~·n myncd tr1vy'r teyrnasoedd, 
I bllllt pob iaith a lliw; 

h . •l•l'l'g yr an war ddynion 
. rn tryddlon blant i Dduw: 

C'i!ll!'<!IOI.><ld 1\"Uaut arswydo, 
A'r docthion sydd yn syn, 

.i.'r ulot wna dystio iddynt 
~hi dwyfol wnith yw hyn. T. II. 

2.55 



4311, 433 

432 
HfliNAU. 

M.N. 

0 byddwn fl'yddlawn, seintiau gwiw, 
Cawn fyn'd i'r tir ddadguddiodd Duw , 
Dyrchafwn weddi o un fryd, 
Mewn purdeb calon oll yn nghyd ; 

Ac yna cawn ein gwlad, 
Addawodd Duw, ein Tad; 

Cawn gwmni Duw ar gefn y don ; 
Awn yno'n llu, a phawb yn lion. 
Ac wedi lanio ar ein tir, 
Cawn wel'd ein Hiesu cyn bo hir, 
A chaiff ogoniant gan ei saint, 
Am eu gwaredu rhag pob haint; 

Cawn gwmni engyl g!;l,n, 
Yn peraidd seinio can; 

T'rawant en hoff delynau per, 
A rhoddant glod i'w Harglwydd Ncr. T.t. 

433 M. N. 

Ni awn o don i don 
I Seion hyfryd, 

Gan adael Babilon 
I wae dychrynllyd ; 

Awn draw i'r noddfa wiw, 
Rhag plaau o bob rhyw; 
Mynegwn waith ein Duw, 

Yn Seion hyfryd. 
Blinasom oil yn byw 

Yn ngwlad y gofid, 
2(>6 

IIYliiNAU. 434 

Ac awn trwy gynghor Duw, 
I Seion hyfryd ; 

Yn a.wr y ffown trwy ffydd, 
Mordeithiwn nos a dydd ; 
Gwir noddfa ini sydd 

Yn Seion hyfryd. 
Prysurwn oll yn nghyd, 

I ffwrdd o'r adfyd, 
Gan tfoi o Babilon 

I Seion hyfryd : 
Mae Duw yn galw'i saint, 
0 Babilon rhag haint, 
1 gael mwynhau eu braint 

Yn Seion hyfryd. 
Awn yno o un fryd, 

Ac o'r un Ysbryd; 
Cawn wel'd ein brodyr cu, 

A Seion hyfryd; 
Moliannwn oil yn llon, 
tin Duw ar frig .Y don, 
Gan fyn'd o Babilon 

I Seion hyfryd. T. c. 
434 M. N. 

0 mor ddymunol 
Yw undeb plant y nef, 

Yma'n cyd-wledda, 
Gan ganu'n llon eu lief; 

Hoff derbyn addysg 
Gao wir genadon Duw, 
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431>, 436 HY~1NA11. 

Hoff cael o'r Y slnyd, 
Can's Ysbryd cariad ~w: 

Mawr yw ein breintiau, 
Cael gwledd yn eglwys Dduw 

Gwledd a gawn hefyd 
Ar fynydd Seion wiw. 

435 M. N. 
Pwy yw'r rhai'n sy'n efengylu 
Gwir dangnefedd yn Nghrist Ieeu 
Cryfder Babilon sy'n crynu 

Gan eu lleisiau lion ; 
Hwy yw'r seintiau hynod, 
Feddant wir awdurdod 

Odd'wrth Dduw, at ddynol ryw, 
I son am hedd a chymmod: 

Gwyn eu byd sy'n rhoi gwranda'tl'iad, 
Cant o wen au Crist a'i gariad, 
A mwynhau ei hir deyrnasiad 

Ar y ddaear hon. t . . ~. 

436 M. N. 7au. 

Duw, trwy allu cynnal mae 
Pawb sydd foddlawn ufyddbau; 
Galw mae ar bawb heb goll, 
'Gredu'i ddadguddiadau oll; 
Yn ein dydd o'r nef fe'u rhoo~, 
Er milwrio dan bob crocs, 
I gyrhaeddyd noddfa glyd, 
Seion Duw, cyn dystryw'J by<l, 

2:i8 

unnuu. 43i' 43'8, 43~ 

437 M. C. 

11Wch fod mcrch Seion dr&w 
\'njl&rutoi ei gwisg; 
'r l'riud-fab a dda\Y ar frys; 
llhyild iddi uefol ddysg. T. H. 

438 11. c. 
llrilf, dnlw yo y dyffryuoedd pell, 

lb.e dlrfn,rr allu Duw; 
afir anial ilir yu cael ei droi, 
Fd gal'lid o lysiau g.wiw. T., H . 

439 :M. N. 
U wnaf filwrio mwy 

A glfacl feddyliau, 
Rhoddasant Iawer clwy', 

Ac amryw frwydrau; 
\lwuaf ddiolch it, 0 Dad, 
Am dy gynnorthwy rhad ; 
'li'm <X-dwaist ar fy nhraed, 

Er mnint fy meiau. 

I>y. !'l'llinhauau glfm 
A ai\-ennynodd 

O'm mcwn rhyw wrcsog dan, 
'Rhwn a'm hadfywiodd; 
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4.40, 441 llYA!Natr. 

Ces olwg 'mlaen trwy lfyd 
Ar waredigol ddydd, 
Pan caf fy nhraed yn rbydd, 

Trwy allu'r nefoedd. r. Ll. 

440 M. N. 
Y n erbyn brodyr gau 

Y gwnaf filwrio; 
H en ddichell rhai'n yw hau 

Er ri:twyn gwenwyuo : 
Pan dardd eginyu gwan, 
Er dwyn ei lfrwyth i'r liln, 
Eu goren yn y man 

Wnant er ei wywo. 
Arfogwn, deulu'r lfydd, 

Mae in' elynion; 
Gwnawn frwydro nos a dydd, 

Er cyrhaedd Seion : 
Mae olfeiriadaeth nef 
Y n seinio'n lion ei lief, 
Dewch, blant, dewch tua thref, 

Oll o un galon. r. s.t. 

441 M. N. 7au. 
Diolch ddylem bob rhyw awr 
Amy dwyfol gynllun mawr, 
A ddadguddiodd Duw o'r ncf, 
Er cwblhau 'i amcanion ef. 
Ty.stiodd Ef a'i .Fab ei lnm, 
Trwy eu llais i'w dewis ddyo , 

260 

llYb!NaU. 442 

"Dyma'r oes-pob peth trwy'r byd, 
·Ga.lghvn ynddi oll yn nghycl." 
Rbowd cymdeithas engyl glan 
tr ein nerthu oil yn mlaen, 
hangu Seion wiw, 
Lie diogcl saint ein Duw. 
Dr-o~w i Seion gwneir gwahodd; 
Cryf a llesg, dewch, dewch o'ch bodd, 
I fwynbau yr hyfryd fraint 
l'y!ld yo aros tfyddlawn saint. 
Yuo mne'm cartrefle clyd, 
Yuo trig holl ddewrion byd; 
Yno olfeiriadaeth Duw 
A'u oonditlria tra f'om byw. T. LL. 

442 M. N. llau. 

1 - ~ivn, ~aint lfyddlon, dewch, dewch yn 
gytuo, 

)htynbawn o'i gwir lfrwytllau sydd i ni 
bo\1 un; 

,Bydd amryw ddysglcidiau yn Hawn ar 
cin bwrdd; 

0ll'!llwn gt~nu ton beraidd, pan gatfom 
gyd-gwrdd . 

Ill Ue ~hyw gynhcnu a surni, bydd .s6n 
·AID .... ychtler y tcmlau gyfodir i'r Ion, 
A~ ~iyofeydd Scion estynir trwy'r tir, 
A'i: ttiut a Lreswyliant yn duiogel cyn hir. 

T. LL, 
s 



4l13', 444 

443 
HYli!N.&in 

M. N, 
I Luniwr pob daioni, 

Seiniwn gan, &c., 
Mae genym achos moli, 

Seiniwn gan, 
'Nol bod yn nhir y fagddu 
Dangosodd in' oleuni, 
.A'r unig ffordd i'w feddu, 

Seiniwn gan, &c.; 
'Rym 'nawr yn rhodio ynddi, 

Seiniwn gan., 

444 M .. H . 

:Uhown fawl'byth byth i'r anwyl Ddo 
Tangnefedd ddaeth i ddynol ryw; 
Yn olen dydd daeth llewyrch gwawr, 
Yn ngenedigaeth Iesu mawr. 
Y dwyfol .Air a wisgodd gnawd, 
Cyffelyb i becbadur tlawd; 
G:adawodd fwyniant nefol fri , 
A daeth yn anwyHrawd i ni. 
Bwriadau lor i 'r golwg ddaeth,. 
A rhyddid i waredu'r caeth 
0 ddyfnder tlodi, gwae, a Dhoen, 
Trwy rinwedd haeddiant gwaed yr Oe• 
Dirgelwch ei ewyllys fawr, 
A wnaed yn amlwg ini 'nawr; 
Diddymwyd ner.th marwolaetb drist, 
Ji)aeth bywyd l!awn yn Iesu Gris 

2112.. 

DYMNAW'• 445, 446 

'wyUys E~ ruor hynod yw! 
o.l4gwared dyn, a'i gadw'n fyw, 
0 ddamoedigaeth gaeth ei gwedd, 
J etiftlddu by tho! hedd. DEWI. 

446 M. N. 
0 Babilon, birnethus wyf 

Am gael rhyddhad o'th ormes di; 
Am ryddid, rhyddid, mae fy nghri, 
I wlad sydd well mae'ro tynfa i, 

llnad Ol'8 gclyn, brad, na chlwyf: 
('af yno fyw i wir fwynhau 

Hedda Uawenydd gyda'r saint, 
t:wch pob caethiwed blin a !mint, 
Yn Scion,-0 hyfrydol fraint, 

'lryf wrth fy modd- 'rwy'n llawenbau. 
DEWI. 

446 M. H. 
Blodeuyn iraidd, hardd ei wawr, 
El degwch gollwyd ar y llawr; 
F.r l")"Dlmaint grym y storom gref, 
\"n Sdon otto gwelir ef. 
Tr11'y iawn yr Oen, Eneinniog nef, 
!Uwir cynnydd ar ei dyfiant ef; 
r nefol awe! araf chwyth, 
Ii hanadl csmwyth arno bytb. 
fmegyr etto'n rosyn hardd, 
Aroglau dwyfol arno dardd; 
•:i <legwcb draw nr Seion ~ryn, 
A dd~na weo yr angel gwyn. 
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447, 448 RYMNAU. 

Mewn nefol,dwf addurnol fydd, 
Yn llewyrch ter tragwyddol ddydd; 
Anadlau l or yn awyr nef 
Rydd gynnydd byth i'w flagur cf. DE'IWI 

447 M.H. 

Gwyn fyd y meirw sydd yn Nghri~t. 
Ni welir un o'r rhai'n yn drist; 
Daeth diwedd ar eu trallod hwy,
Yn mhlith y cyftawn byddant mwy. 

Cant orphwys mewn tawelwcb mawr, 
Uwch cyrhaedd llid gelynion llawr, 
Hyd doriad dydd; daw'r corff i'r lan, 
I fywyd newydd yn y man. DIIWI. 

448 M. li. 

Haul, lloer, a ser ynt yn gytun, 
Yn traethu gallu'r dwyfol Gun; 
Hall wellt y maes, a'r blagur byw, 
Sy'n dangos i ni allu Duw. 
Holl dwf yr egin yn mhob man, 
A ffurfiad ffrwyth y gorsen wan, 
A'r addfed ffrwyth toreithiog sydd 
Yn canmawl Duw o ddydd i ddydd. 

Gorfoledd y medelwyr draw 
Sy'n canmawl gwaith ei dclwyfollaw; 
A chludiad yr ysgubau Hawn 
A ddengys ei ryfeddol ddawn. 

264 

RYMNAU. 449 

Am ddydd yr iachawdwriaeth fawr, 
Hoed clodydd holl drigolion llawr; 
Ilydd ddacth i ni, ben ffrwythau'r nef-

yrumaf enaid ydyw ef. 
0 deuwch, deuwch oll mewn pryd, 
It>ws cynauaf Duw yn nghyd, 
~e~ clom oll i'r wledd ddilyth, 
I f~ y ta bara'r bywyd byth. DEWI. 

449 M. N. 
Dewclt, dewcb, 

Drigolion daear, a gwrandewcb-; 
llah cfengyl ufyddhewch, 

A l1ywyd gewch i gyd; 
0 afacl pob caethiwed prudd, 
A rhwymau pechod, dewch yn rhydd ; 
fangncfedd siriol i chwi sydd, 
r nOd a giliodcl, daeth y dydd; 
Gorfolcdd mawr yn fuan fydd 

Ar i)-nydd Seion ;--hedd o hyd 
l"ydd rhan y cyfiawn tra bo byd. 

Gwir, gwir, 
'ltcfungyl welir cyn bo hir, 
,<\'i gwawl yn tori dros ein tir,-

Amlygir dawn y nef; 
n~dd t'wyllwch ercbyll wecli ffoi, 
Ca rhwymau trawsder eu dadtroi, 
Yn eitha'r coll ca'r oll eu rhoi, 
A be<ld wasgara beb osgoi 
l>ro~ wyocb daear, gao amdoi 
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4 50, 451, 452 IIUINAU. 

Yn ddylif, dan lywodraeth gref 
Yr Iesu,-moliant iddo Ef. nzwr. 

450 M. C. 

Tyr 'd, Ysbryd grasol, oddi fry, 
A'th gwmni rho yn awr, 

Fel gallo'r saint fawr lawcuhau 
Wrth drin dy bethau mawr. 

Gorchfygu wyt bob ysbryd gau, 
Yn nghanol brwydrau poeth; 

Goleuo'r rneddwl t'wyllaf wyt, 
A gwneyd y ffol yn ddoctb. P. rr. 

451 M.S. 
Yn rnlaen yr awn yn ddewr o hyd, 

Er gwaetha'r byd a'r diafol; 
Canlynwu ol ein Blaenor gwiw, 
Fel byddom byw'n dragwyddol. 1'. rr. 

452 M. N. 

Nyni yw'r bob] ddcwraf sy(hi 
Ar wyncb y ddaear gron; 

0 ddydd i nos, o nos i ddycl<l, 
R hown fawl i Dduw ynllon. 

Cydgor. 
Y ffyddlawn saint yn llWr y sydd 

Dan wenau hotf lu y ncf; 
Yr amser ddaw, rnae'r clydtl gcrllaw 

I'n gwared draw i drcf: 
26tl 

'IIYH!iAU. 

lir llid y diaJol, 
lien deyro gormesol, 
.o\.'i nerthocdd swynol, 

4SS 

Ein gwared o Babel gawn; 
A'i nvymo ef a chadwyn gref, 

Dros dymmor yn ddiogel wnawn. 

'Trw.1 allu Duw, ein nefol Dad, 
Gwnawn feddu y wlad yn wir, 

Jo guaanaetbu'r Arglwydd lor, 
Creawdydd mor a tllir. 

Y tfyddlawn saint, &c. 
ll't'll"n undeb beunydd byddWin byw, 

Gao foil ciu Duw bob dydd; 
Ae yna gwleddoedd hyfryd gawn 

O'r blasus rawn a rydd. 
Y lfyddlawn sain t, &c. 

l'ryd byn cenfigeu edy'n llwyr 
fynwesan boll ddynol ryw; 

A phawb 11 fydd heb friw nac 11eth, 
'1'rwy grcadigaeth Duw. 

Y lfyddlawn saint, &c. 11. R-s. 

453 M. C. D. 

t in Tad, yr hwn wyt yn y nef, 
f n enw'r Iesu cu, 

.\r ran y cleifion gwrando'n lief 
Yn &\\ r, ac n.tcb ni : 

()rho dy Ysbryd iddynt hwy, 
rho ei rinwedd :pur, 
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454, 455, 455 RYJ\INAU. 

I wneyd yn iach bob briw a chlwy', 
Fel byddont byw yn hir. J . n-s. 

454 M.N. 

Pa beth yw'r cynhwrf mawr y sydd, 
Trwy'r byd yn awr o ddydd i ddydd; 
Y Babiloniaid ynt a'u lief 
Am ddifa boll amvyliaid nef. 

Awn o blith ein boll elynion, 
Sydd am dywallt gwaed ein caJon, 
I gartrefu mynydd Seion, 
Dan amgeledd, &c., &c., ein Dmv. 

J, R-S. 

455 M. H. D. 

Chwi, fodau brau, na rowch eich bryd 
Ar olud gwlad, na balchder byd, 
Ond ceisiwch oil tra caffoch fyw 
I etifeddu teyrnas Dduw : 
'No! dod i'r hyfryd deyrnas hon, 
Try Ysbryd Crist y trist yn lion ; 
Bendithion nefol a fwynhewch, 
Tra i'w chyfreithiau'r ufyddhewc}j. 

J. R-$, 

456 M. C. 

0 Babilon; dy fawredd oil 
A syrth yn ddim i'r llawr, 

A 'th boll wychderau ant ar goll 
Yn nydd dy gystudd mawr. 
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HYJIL.'!AU. 457, 458 

Er dy fod 'nawr yn hardd dy lun, 
Mewn llawnder a phob braint, 

Er hyny mae rhyw amser blin 
I'th gwrdd mewn pia a haint. 

Y saint bryd hyn wnant lechu'n gu, 
Dan nodded Iesu mawr, 

Yn mhlith eu hoff gyn-deidiau fu 
Yn dyod(lef ar y llawr. A . L. J , 

457 M. N. 

Mawr, mawr, 
Yw'r hiraeth arnaf sydd yn awr 
Am Seion,-0 na thorai'r wawr 

Yn gyfiym o fy mlaen, 
I'm cludo yno yn ddigel ; 
Hyfrydach hyn ni\:r diliau mel, 
Can's dyffryn y mynyddoedd, gwel, 
Yw'm cartref i; O'n fuan del 
Yr adeg byddaf o dan sel, 

Yn dyrcbu clod, mewn byfryd gan, 
I'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. 

A. L. J . 

458 M. N. 

Cenedloedd y byd sy'n gwawdio'n drahaus, 
Mae rbai'n a'u boll fryd, yn gyndyn par

hans; 
Gwrtbodant y gwir, gan erlid y saint, 
llwy welir cyn bir dan ddyrnod a baint ; 
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4159 HY11NAU. 

Plant Scion, ra.i hawddgar, a fathrwyd 
dan draed; 

Goreuon y ddaear, tywalltwyd en gwaed; 
Yr amser a gaed, 'noJ.cynghor y Uys, 
D1elir eu gwaed ar Babel ar frys. DEwt. 

459 M. N. 
Am Seion, fy nghan yn telys a fydd, 
Mi deithiaf Jill mlaen tua Seion bob dydd; 
Gadawaf hen bl11>nt y dirmyg i gyd, 
Diflana eu chwan.t, daw gwae ar eu byd : 
Aitaturiaf dros doNau cy.nddeiriog y m&r, 
Pe byddwn heb oleu na .fic:wen na Hoer.; 
A welon y nef fo'n Hanw !POb dl.wy1, 
'Rwyf am fya'd i dref, i )Qn gadw gwyi. 
Yr Arglwydt!l. <ei h1:1n, ~ Seien y daw, 
Rho'wn folianlt y.niUn, mae'r amser gerllaw; 
Cymdeithll>S yT (len yn fuan a gawn, 
.A byw yn ddi-boen, a'n lluniaeth yn II awn; 
Biodeuo fellili bydd [;;rae! yn aWl; 
A'r nef yn sirioli ar degwch eu gwawr: 
A Joseph mewnllwyl, dan addurn y nef; 
A chawn gadw gwyl yn lion gydag ef. 
I\v IJl)eml ar frys, _daw Brenin y nef, 
Ac aUan o'i lys y gyfraith rydd Ef; 
P ·rif ddoniau em Duw a roddir yn awr, 
I gedi yn fyw farwolion y llawr; 
I'r Ian daw'c hen deidiau fu'n hir dan 

y Hen, 
Ca doran carcharau eu rhoi led y pen ; 

2741 

HY.IIINAU. 460, 461, 462 

A Seion yw'r lie, eu gwelir mewn hwyl, 
'R1vyf am fyn'd i drc', i Ion gadw ~wyl. 

460 M. N. 6, 8. 
Rhyfeddu 'rwyf o hyd 

Anfeidrol gariad Duw, 

DE \VI, 

Ei ddyfnder maith, a'i hyd, 
Ei led, a'i uchder gwiw; 

'Dall engyl glan y nef, na'r saint, 
B yth ddimad ei anfeidrol faint. 

Mae'n ddyfnach, gwn, yn wir, 
Na'm holl drueni trillt, 

A gwelwn hyn yn glir 
Yn myw a marw Crist: 

Daeth ef yn dlawd, bn farw'n flin 
I adfer bywyd euog ddyn. DEWr . 

461 M. N. 8, 7. 
'Rwy'n hiraethu am fyn'd adref, 

Draw i Seion, hyfryd wlad; 
Dyma ydyw melys ddo!ef, 

Llais mwyn tyner lor, fy Nhad; 
Boddlon ydwyf i erlidiau, 

Gwg, a llid trigolion llawr; 
A Duw genyf, trechaf rwystrau, 

Af i'm hetifeddiaeth fawr. DEwr. 

462 M. N. 6, 8. 
Er fod fy ngwedd yn wnel, 

Mewn cyfiwr isel tlawd, 
471 



463, 464 HY~!NAU. 

Daeth Iesu'r Prynwr hael, 
Oedd freinniol, i mi'n frawd; 

0 ryfedd faint dy gariad di, 
At un annheilwng fel rnyfi. 

Pan oedd tywyllwch du 
Yn dallu'm llygaid gwan, 

Y fwyn efengyl gu, 
Lewyrchodd ar fy rhan ; 

0 draddodiadau crefydd gau, 
'H.wyf .'nawr yn rhydd yn llawenhau. 

Yn lie ammheuaeth gaeth, 
Mae genyf sicrwydd 'nawr; 

Fy ofnau ymaith aeth, 
Mae im' Jawenydd mawr; 

Am llyn gelynion hlin a gaf,-
Yn nerth fy N uw eu conc'ro wnaf. DEWI. 

463 M. H. 

Cynlluniwyd tfordd gan Dduw ei hun, 
Er dwyn yn ol syrthiedig ddyn, 
A gwneyd ei en aid tri st yn lion, 
A byw mewn gwynfyd ger ei fron. 

J,.R-S. 

464 M. H. 

Am Grist o'r nef a'i farwol glwy', 
Na fyddwch mewn ammheuaeth mwy; 
Yr Ysbryd Gli\n rydd eglurhi\d 
I bawb a gredo, er llesftd. J. R-s. 

2T2 

JIYMNAU. 465, 466 

465 M. I-I. D. 

Pan gaffo'r saint feddiannu'r wlad, 
Sef Seion hoff, gan !or eu Tad, 
O'r galon oil dadseiniant fawl, 
Fel yr aderyn am y gwawl. 
Cyfododd Haul cyfiawnder Duw, 
Llewyrchu mall i ddynol ryw ; 
Hoff saint, yn awr, cyd-lawenhewch, 
A buddugoliaeth chwi a gewch. J. w. 

466 M. N. 

Daeth yr awr ini'n lion, 
Adael hen Babilon, 

A morio tua Seion, 
0 gaethiwed gwlad gelynion; 

Dynion drwg, Hawn o drais, 
Sydd ft'u llais yn un llef, 

Am dywallt gwaed cyfiawnion, 
Dynion doeth Is y nef : 
Angel Duw rydd ei lef, 
Geilw ni tua thref; 

Mae Babel fawr i syrthio, 
A'i gogoniant oll i gilio; 

PHiau hon sydd gerllaw; 
Dydd ei chwymp buan daw; 

I'r saint mae gwaredigaeth, 
Ar fwyn dir Seion draw. 
Mae'r faniar fawr o'n blaen, 
Yn ehwifio draw ar daen: 
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466 HYMN AU. 

Dros frigwyn donau'r eigiorr, 
Tua'r wlad sy'n !lawn bendithion, 

Awn ar frys, mawr yw'r fraint 
l'r hoi! saint yno sydd, 

Uwch cyrhaedd brad cynllwynion, 
Heb un fron yno'n brucld. 

"Yn iach i bawb yn awr," 
O'n ceraint, fach a mawr; 

I Seion awn dv.n ganu 
Clod i Dduw, a gorfoleddu, 

'N gu ein bron, gawn yn hon ; 
Awn i Ion wlad y wledd, 

I feddu bythol wynfyd, 
Iechyd pm, hir, a hedd. 

Fwy yw'r rhai'n hedant 'nawr, 
Yn llu mawr, oll yn ml1ell, 

Fel-cyflym golomenod 
I'w 'stafelloedd, rhag y difrod? 

Dyma'r saint, heddyw sydd, 
Meibion Duw, plant y dycld, 

Yn llamu o'u caethiwed, 
Draw y rhed 'rhai'n yn rhydd. 
Llwyddiant mawr fydd i fod, 
Dyna nod dawn y nef, 

I ran y gwaredigion, 
Yn nytfrynoedd hyfryd Seion: 

Meusydd llawn, o bob grawn, 
Yno gawn yn ddi-gel; 

Fer winwydd ar ei dolydd, 
Glenydd llaeth, maeth, a miH : 
274 

HYMNA!Il'. 465 

Yno tyf aeron teg, 
Cynnyrch hael ffrwythau chweg ;. 

Gwinllanoedd, gerddi llawnion, 
A pher lysiau, a danteithion; 

Celloedd Hawn, lluniaeth lion, 
Geir yn bon, goreu'n wir, 

A heddwch Duw, fel afon, 
Yn llifo dros ein tir. 

Canu wnawn ar ein taith, 
Dros donau'r eigion maith; 

Dinasoedd mynydd Scion, 
Aeth a bryd a serch ein calon ; 

Temlau bon bura'r fron 
. Wiwdda Ion yn ddilyth;. 

E1 deddfaa p1u· a'n cyfyd 
011 i glyd fywyd byth. 

Henffych well, ddedwydd ddydd, 
Pan na bydd poen: yn bod, 

Yn Seion, lie chwennycha 
Brenin nefoedd wneyd ei drigfa : 

O!'r fath fraint, fawr ei maint, 
Ni ddaw !mint byth i bon; 

A lluniaeth nef i'h lloni 
Gawn, o fri goc ei fron ; 
Yn lle gwarth hyllig wedd, 
Awn i gu wlad y wledd; 

Is gwinwydd yr eisteddwn, 
Dan y ffi.gysbreniau canwn; 

Pemidd win gawn yn hou, 
Ni fydd bron un mewn braw; 
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467 HYJ\!NAU. 

A gelyn i'n dychrynu, 
Yn ei ddig, mwy ni ddaw ; 
Y deg forwynig fydd, 
Ar draed yn ysgafn rydd; 

Gwyr ieuainc, a gwyryfon, 
A 'henafgwyr welir weithion ; 

0 un fryd, gwyn ein byd, 
Dawnsio'n nghyd yno wnawn ; 

Ein galar dry'n llawenydd, 
A hedd ar gynr,ydd gawn. 

Llywydd doeth nef a llawr, 
Gyda'i lu ddaw i lawr, 

I Seion i deyrnasu 
Gyda'r saint, am fil o fiwyddi : 

'R'wyllys fawr, dros y llawr, 
Wneir yn awr, fel 'n y ne' ; 

Daw'r byd fel gardd yr Arglwydd, 
Gyda llwydd yn mhob lie. DEWJ. 

467 M. H. (Rhan laf) 

Paham terfysga pobloedd byd, 
Gan furmur mewn annuwiol fryd ? 
Ac y myfyriant nos a dydd 
Ryw bethau ofer a difudd? 

Breninoedd a phenaethiaid byd, 
'Mosodant mewn cynghorfa 'n nghyd, 
Yn erbyn Ion, ein tirion Dad, 
A 'i Grist, 'rhwn yw'n lachawdwr mad. 
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i'tblNAU. 41l8 

T:lryllio eu rhwymau, meddant, wnawn, 
Ac iddynt byth nid nfyddhawn ; 
'Rhwn sy'n preswylio'r nef yn hardd, 
Efe a 'u gwatwar, ac a chwardd. 
Llefara Llywydd nef a d'a'r, 
A dywed wrthynt hwy mewn bil.r ; 
Ac o'i ddigllonrwydd Ef y claw 
' N drwm arnyn't ddychryn, aeth, a braW.. 

468 M. H. ((Ail Ran) 

Minnau osodais 'nawr, riledd Duw, 
Un uchel radd o nefol ryw; 
Fy Mrenin i deyrnasu'n wych 
Ar Seion fynydd, hardd ei ddrycb. 

Gofyn, a cbenedlaethau'r llawr, 
A roddaf yn dy feddiant 'nawr; 
Terfynau'r byd a roddaf :fi, 
Yn etifeddiaeth fawr i ti. 

A gwialen haiarn drylli'n sarn, 
Yr annuwiolion yn dy farn ; 
En rhwysg a'u mawredd mwy ni bydd, 
Maluri hwynt felllestr pridd. 

Gan hyny, 'nawr ftenin0edd byd, 
Byddwch synwyrol ar bob pryd; 
A barnwyr daear yn eich mysg, 
Cymmerwch, 0 cymmerwch ddysg. 
Gwas'naethwch chwi wir Arglwydd nef) 
Mewn ofn, o gariad .ato Ef; 
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~:::.:.:=i;...t,"", 

Ymlawenhewch yn Nuw o byd, 
Mewn·dychryn tra b'och yn y by<'f. 

Y Mab cusenwch oil o sercb, 
Rhag fddo ddigio a t broi'n ercb, 
A'ch difa o'r ffordd i ddirmyg !lawn , 
Pan gyneuo'i lid ond 'chydig iawn. 

Gwyn fyd pob dynion dan y nef 
A ymddiriedant ynddo Ef, 
I wlad y t angnef bythol ant, 
A gwledda ar ei gariad ci\nt. 

469 M. N. 8, 7. 

Dewch, 0 dewch i Seion fynydd, 
Chwi hq!f deulu· Duw y nef, 

Ue y claw y r boll brophwydi, 
A'r hoff saint i gyd i d1·ef: 

Yno'n nghyd y daw y llwythau, 
Elfro byddant heb ddhn cur; 

O'r fath wynfyd deimla f'enaid', 
Pan gaf feddu'r hyfryd dir. 

Fe fydd yno bawb o'r seintiau 
0 dan nodded Duw y nef; 

0 na wawriai'r hyfryd foreu 
In' gaelrnyned tua thref, 

0 gaethiwed mawr hen Babel ; 

DEWI. 

Dydd ei dystryw sydd gerllaw; 
Yfown, 0 ffown i ddyffryn Ephraim,-

Diogel fyddwn pan y daw. w. R . 
~s . 

llYMNAlt• 47 0, 471 

410 · M. It. 
A all y fraich a wnaeth bob dim 
Ddiffygio byth, neu fyn'd heb rym ? 
A balla nerth y cadnrn I or 
A wnaeth y nef, y tir, a'r m6r? 
Nerth dyn yn fuan a wanha, 
A chryfder ie'nctyd blino wna; 
Ond nerthoedd anchwiliadwy sy 
Yn mythol freichiau'n Harglwydd ni. 
Y saint, ymadnewyddu wnnnt; 
Can's derbyn nerth o hyd a gant, 
Nes cyrhaedd y dedwyddol dir, 
Lle mae digrifwch bythol pur. 

471 M. N., neu M. H . 
Y saint, y saint! yr addfwyn saint, 
Hwy glint fendithion .mawr eu maint ; 
Er troi o'r byd i'w herbyn hwy, 
Byth ni chant eu gorchfygu mwy. 
Er ciaidd fwrddro'u Prophwyd mawr, 
A cholli'i wirion waed i'r llawr, 
Ni ddarfu'r saint; ond hyny fu, 
Fel deuai llwyddiant mawr i ni. 
Ethol-was Duw, a chyfaill dyn, 
Fu Joseph trwy ei fywyd blin; 
Mae heddyw gyda'r Duwiau fry, 
Yn gweithio er ein hachub ni. 
Y saint, y saint! mae Duw o'u tu, 
A'r nef sy'n gwenu arnynt fry; 
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472, 473 llYMNAtt. 

Wrth wel'd eu cynnydd trwy'r holl fyd, 
Pob gelyn sydd yn Hawn o lid. 
Ond rhwng y mawr fynyddoedd draw, 
Cawn lechu r\lagddynt yn ddifraw, 
Pan fydd y rhyfel, pla, a'r haint, · 
Yn difa'r byd fu'n blino'r saint. 
Mae'r waredigaeth hoff gerllaw, 
Ar frys y Brenin mawr a ddaw; 
Mae'i dy yn cael ei barotoi, 
A'i deulu yno oil sy'n ffoi. • 

472 M. N. 
Brysio 'rym i gwpla'n gwaith 
Ar hjrd gwyneb daear faith; 
Ac 'no! dwyn tystiolaeth gref, 

Fod ein mawr waith yn eiddo'r nef, 
Yna ni awn, ni awn i Seion dir. 

Llwydded gweision Iesu mawr, 
I rybyddio lluoedd llawr, 
Fod yr H wn fu ar y groes 

'Nawr yn llefaru yn ein hoes; 
Yna ni awn, ni awn i Seion dir. 

0 cyfraned Duw ei nerth, 
Fe! y gwnelom waith o wertb, 
Sef dwyn llu i deyrnas nef, 

Fe! caffont ei adnabod Ef; 
Yna ni awn, ni awn i Seion dir. 

473 M. N. 9, s. 
Fe welir ty'r Arglwydd yn uchel 

Goruwch yr .holl fryniau i gyd; 
21!0 

• 

HY~INAU. 474 

Dylifiad cenedloedd fydd ato, 
A'r bobloedd yn lluoedd yn nghyd: 

Bydd Seion yn le gwaredigol, 
Rhag pHiau dinystriol a ddaw 

Ar wartha'r annuwiol yn sydyn; 
Mae'r dystryw arswydus gerllaw. 

Breninoedd y ddaear a ddeuant 
0 barthau pellenig y byd, 

I edrych ar harddwch y ddinas, 
A'u mawr ragoriaethau. i gyd : 

Wrth ganfod y cwmwl gogoniant, 
A llewyrch tan ffiamllyd y nos, 

Hwy floant mewn dychryn ac ofn, 
Tra byddant ar drengu gan loes. 

Cabdeniaid , penaethiaid, a mawrion, 
-A grwydrant i chwilio am le, 

Heb ganfod un loches yn un-man 
I lechu rhag soriant y Ne': 

Hwy waeddant yn groch ar y creigiau, 
0 syrthiwch in' gwared o'n poen; 

Mae'n well in' fynyddoedd i'n cuddio, 
Na sefyll yn ngwyddfod yr Oen. M. J. 

474 M. N. llau. 

Tydi'r Hwn addn.waist i dderbyn yn wiw, 
Holl blant y rhai hyny sy'n credu yn Nnw; 
Dy Ysbryd cyfrana, a'th fendith rho lawr, 
I'r rhai i'th wasanaeth gyfiwynwn yn awr, 
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475 HYMN AU. 

0 Dad, gwna eu derbyn fel \\•yn fu yn 
ngholl; 

Gwnaeth gwaed dy Fab anwyl eu prynu'n 
llwyr oil: 

Trwy rym 'roffeiriadallth a roddaist i'r byd, 
B endithiwn hwy'n eiddo dy deyrnas o hyd. 

Dy hedd a'u hamgylcho, a'th allu, 0 Ddu ";, 
I gadw gorch'rnynion dy Fab tra font byw: 
Dy Ysbryd bob arnser breswylio'n eu bron, 
A selia hwy'n eiddo i ti yr awr hon. 

Ac er dy ogoniant, yn berlau tra drud 
A f'ont, pan ddaw'r I esu yn Frenin trwy'r 

byd; 
A chyda'r cadwedig, 0 bydded eu rhan, 
Pan gaiff Du wei foliar dan yn mhob man. • 

475 M. N. 

Rhyw wledd fawr ddanteithiol arlwyir i'r 
cyfiawn, 

Fel gallo'r hoi! seintiau gael gwledda'n 
helaethlawn; 

Y~maesydd sy'n addfed, a'r rnedwyr yn Ian 
A gasglant y gwenith, er i'r efrau gael tan. 

Deuwch i swper, deuwch i swper, 
Deuwch i sw.per y Priod-fad mawr. 

Ewch 'nawr, chwi'r boll weision, ·ar led 
trwy y gwledydd, 

Dyrchafwch eich lleisiau,a rhoddwch ddwys 
rybydd 
~~ 

UYMNAU. 4'75 

I adael drygioni, ffieidd-dra, a llid ; 
Mae'r Arglwydd ar ddod i deyrnasu trwy'r 

by d. 
Deuwch i swper, &c. 

Cyhoeddwch y barnau sy'n dod, a'r trueni ; 
Can 's, och! ar ol heddyw, yn dyfod mae 

fory, 
Pan gaiff y drygionus, a'r anwir i gyd, 
En llosgi fel soli : rhybyddiwch mewn pryd. 

Deuwch i swper, &c. 

0 ewch trwy holi Ewrop, a thywell wlacl 
Asia, 

A thrwy holl dir Aft'ric, a goror bell China, 
A thraethwch i'r bobloedd wrth fyn'd ar 

bob Haw, 
Fod y dail yn blagur o, a'r haf mawr 

gerllaw. 
Deuwch i swper, &c. 

Hysbysw·ch y mawrion mewn nerth ac 
anrhydedd, 

Y dewr yn ei gastell, a'r teyrn ar ei orsedd, 
Y syr thia pob teyrnas, ond un heb ei bait, 
Sy'n glir fel y lleuad, a theg fel yr haul. 

Deuwch i swper, &c. 

Rhowch waedd t~wy bob pegwn, a thrwy 
yr ynysoeid, . r 

l<'el clywo paganiaid, Iuddewon, Cenedl-
oodd; · 
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4!75 nniNA!1. 

Ac na foed creadur, nns treiddio i'w gly,il" 
Y waedd-" Edifeirwch-fe ddaeth Teyr

nas Ddaw." 
Deuwch i swper, &c. 

Ewch, traethwch y newydcl•, tel nn bo lle-
ammnu 

Nas dena yr oenig a':r llew i gyd-chwarae, 
Fe beidia dygasedd pan1·wymir y fall; 
Daw heddwch fel afon, trwy'r byd yn 

ddiball. · · 
Deuwch i swper, &c. 

Cyhoeddweh 'r efengyl; · gwirionedd y 
Ceidwad, 

Fe! gallo y tlodion gael profi o'i gariad, 
A llflwenhau beunydd am drysor mol" 

ddrud ; 
Ac wele, bydd gyda'ch hy!} ddhvedd y byd, 

Deuwch i swper, &c .. 

Hwynt hwy oil gwahoddwch, a'r ofuog a ':._. 
gwrol, 

Cyfoethog, dysgedig, y doeth,,a'r rbagorol, 
Fe! bo'r gwa'ddedigion yn barod pan ddaw 
YPriod-fab Iesu mewn rbwysg maes o law. 

Deuwcb i swper, &c. 

Y rl1ai ewyllysgar yng})lyd gwnewch Clb 
gwtbio, 

Ji'el gal!ont yn Seion yn fytho~ gyllidrigo, 
2.84. 

HYlllNAU. 4'76 

Lle'r una y ddaear a'r nef yn gytun, 
I urddasu priodas a gwledd Mab y Dyn. 

Deuwch i s.wper, &c. 
Groesawwch ei bobl-na foed dim a'ch 

rhwystra; 
Dewch, Joseph, a Simeon, a Reuben, a 

J uda; 
Dewcb, Naphthali, Issachar, Lefi, a Dan, 
Gad, Zabnlon, Aser, a dewch Benjamin. 

Deuwch i swper, &c. 

0 byddwch yn ffyddlawn, nes elo'r dydd 
drosodd, · 

Pan dd'wedir am Babel, "Hi syrthiodd ! 
hi syrthiodd !" 

Ac yna cewch d<lerbyn fawr dill am eich 
poen, 

Ac eistedd i w~edda yn neithior yr Oen. 
Deuwch i'r swpeT, deuwch i'r swper, 
Deuwch oll G YD-<1. y Priod-fab mawr. • 

476 M . N. 

Cyn tywallt Duw ei lid, 
I maes o Babel awn; 

E·in gwahodd mae o hyd, 
A'i lef sy'n hyfryd iawn ; 

Mor fnan treiddia'i lais 
I blith pob iaith a lliw ; 

Gwyn fyd a wnel ei gais, 
Gan ffoi wrth alwad Duw. r. :u. 
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417, 478, 479 

477 

HYMN AU. 

M.N. 
Per sain caniadau fydd 

Bob dydd ar Seion dir, 
Gan blant y cystudd mawr, 

Sydd 'nawr yu myd y cur: 
Fe'u gwisgir oil yn wyn, 

Pryd hyn bydd nefol wawr; 
A hedd a fydd trwy yr boll fro, 

• 

Pan ddelo'r Iesu lawr. T. I!. 

478 M.N. 

Daw'r Iesu etto'i lawr, 
Daw, daw, yn wir; 

Mor hoff fydd gwel'd yr awr, 
Hi ddaw cyn hir : 

Pryd hyn ni chaiff y saint 
Ofid, blinfyd, pla, na ]mint, 
Ond mwynhau'r nefol fraint, 

Mewn gwlad ddi-gur. T. H . 

479 M. N. 

Rhown i'r Arglwydd 
Glod yn ebrwydd ; 

Ef yw'n tyner Dad yn wir: 
Dyrchwn glodydd iddo 'nawr, 
Am bob bendith roddodd lawr; 

Pwy ni chana 
Haleliwia, 

Am efengyl bur. T. n . 
280 

HYMN AU. 480,481 

480 M. N. 8, 7. 

Cafwyd etto yr efengy l 
Trwy law angel oddi fry, 

Ac i Joseph fe'i heglurodd, 
Er ei dysgu'n llwyr i ni: 

· Daeth yr Ysbryd Glan o'r newydd 
I lonhau'r rhai cal on bur; 

Mae goleuni yn llewyrchu, 
Lle y bu tywyllwch hir. 

Hoff yw bod o fewn yr eglwys 
A adwaena'r nefol Ben, 

'Rhwn a ddanfon lawr i'w briod 
Holl fendithion nefoedd wen ; 

Geill eglwysi dynol haeru 
J;'od eu crefydd hwy o Dduw, 

Ond ni feddant sel y Brenin, 
Ac heb hyny dirym yw. 

Hyfryd iawn yw derbyn sicrwydd, 
Yn lle mawr ammhcuaeth byd; 

Mwyach gallwn rodio'n ll wybr, 
Heb ddim ofn unrhyw bryd: 

Nid yw teithio mwy mor ddyrys, 
Pan gawn uniawn ffordd i fyn'd; 

Ac ni'n drygir gan un gelyn, 
Tra mae'r Iesn ini'n ffrynd. 

481 M. N. llan. 

• 

Hoff saint, sy'n ydyddiau diweddafyn byw, 
Gorthrymder yn Mabel a gawn o bob rbyw; 
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481 HYMN AU. 

Ond draw yn hoff ddyffryn gorllewin fyd 
pell, • 

Cawn yno wir ryddid, a gwynfyd sydd well. 
Saint, saint, anwyl saint ; 

0 deuwch i Seion, yr holl ffyddlon saint, 

Cenfigen, a malais, a thrais ar y gwan, 
A thlodi ac helbul, sydd yma'n mhob man; 
Ond undeb, a chariad, a hedd ar bob llaw, 
Gwir gyfoeth, dedwyduwch, anrhydcdd, 

sydd draw. 
Saint, saint, anwyl saint; 

0 deuwch i Seion, yr boll ffyddlon saint. 
Daw heintiau a phlaau yn Mabilon fawr, 
A brenin pob dychryn i riio yn fawr; 
Ond draw ni bydd heintiau, na phliiau, na 

phoen, 
Bydd pawb yn gysnrus yn canu i'r Oen. 

Saint, saint, anwyl saint; 
0 deuwch i Seion, yr holl ffyddlon saint. 

A.welon dysgeidiaeth gau-dduwiaeth y 
sydd, 

I'w gweled yn Mabel, a'i chylchoedd bob 
dydd; 

Ond draw bydd gwybodaeth dysgei<liaetb 
y nef 

Yn llenwi pob congl, pob ardal, a thref. 
Saint, saint, anwyl saint; 

0 deuwch i Seion, yr holl ffyddlon saint. 
J , B. 

~ss 

ll:ntNAU. 4S2, 4.83 

492 M. C. 
Yr ydwyf wedi blino 'n llwyr 

Ar Babel fawr ddi-ras; 
Fy ngweddi sydd, fy Nuw a wyr, 

:Am fyn'd o honi maes: 
Braidd na wnaf geisio gan fy Nhad, 

Moes im' ddwy aden fawr, 
Fet yr ehedwyf tua'm gwlad, 

I Seion fad, yn awr. 
Mae clywed am y mel a'r llaeth 

Sy'n llifo yno 'nawr, 
A meddwf am bob blasus faeth, 

Yn peri hiraeth mawr. 
Braidd na wnaf geisio, &c. 

Mae ei chynnyrchiori ceinwych hi, 
Yn denu'm bryd yn fawr; 

Ac 1\irlleth sydd ttwy'm calon i, 
Am wel'd yr hyfryd awr. 

Braidd na wnaf geisio, &c. 
Rho nerth fy Nuw t gadw'th air, 

Nes gwnaf deilyngu'r fraint 
0 feddu'th hedd ar wyneb dae'r, 

A'm misglu gyda'th saint. 
Braidd na wnaf geieio, &c. j, n. 

483 M. N. 7, 6. 
0 Seion, y mae hiraeth 

0 dan fy mron yn awr, 
Am gael dy etifeddu, 

Cyn delo'r Hid i lawi' 
§llil 



483 BYMNAU, : 

Mae Babilon gaethiwus, 
D rygionus ydyw hi, 

Yn gwaeddi am dd1aledd 
Y Duw t ragwyddol fry. 

Mae gweision y Goruchaf 
Y n dyoddef erlid trist, 

Gan ei phreswylwyr creulon 
Am arddel Iesu Grist ; 

Ca barnau Duw y n fuan 
Eu tywallt ar y byd, 

Am wrthod y · gwirionedd, 
Ar ol eu cymhell cy'd, 

0 frodyr a chwiorydd, 
Ymdrechwn fyn'd i dref, 

Fe! gallom gael meddiannu 
Bendithion mawr y nef, 

Y rhai nas gallwn dderbyn 
Yn Mabilon yn awr; 

Am hyny hedwn allan 
0 honi, fach a mawr. 

• 

Mae'n Tad yn galw arnom, 
Trwy'r Offelriadaeth, "Dewch, 

A chenyf eich bendithio 
Yn Seion oil a gewch;" 

0 ffowch, 0 ffoweh o Babel, 
A dedwydd fydd eich rhan, 

Mae amser ei dialedd 
I ddyfod yn y man. J. l'. r, 
~uo 

' 
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484 M. N. 
Yor hyfryd yw gorch'mynion pur y Nef; 
}for hyfryd yw gwneyd ei ewyllys Ef: 

'l'rwy'n bod ni yn ymprydio oil, 
A gweddio ar ein Tad, 

Hwn wrendy'n ewyn, 
Yn enw'r Iesu mad; 

Gan roi i ni ei Ysbryd Glan, 
I'n nerthu gyda'r gwaith, 

Ac yn y diwedd dwg ni oil 
I Seion, pen ein taith. J. :til. 

485 M. N. 
Pwy welaf yn dod o gystudd hen Babel, 
l!'el cyfiym g'lomenod yn hedeg i dref, 
A'u golwg yn rnlaen i'r dyffryn dedwyddol, 
'Rhwn oedd mewn addewid i deulu y nef: 
Cant yno eu dysgu gan weisiou yr Iesu, 
Y rhai a osodwyd gau Dduw is y nen , 
I arwain a phorthi y rhai sydd yn credu, 
Tra byddont yn ffyddlon mewn undeb a'u 

Pen. J. E. 

486 M. H. 
Mae Duw yn galw'i eiddo'i hun 
I ddod i Seion yn gytun, 
0 bob cenedlaeth ar y llawr, 
I wlad eu hetifeddiaeth fawr. 

Y rhai sy'n cadw cyfraith Duw, 
Cant fyn'd i Seion oll i fyw, 

~Ill 



4li7 Hl'lll'NAU. 

A chael mwynhl).u o'r ffrwythau per, 
'No! myn'd i'r lle ordeiniodd Ner. 

Mae teulu cas y gelyn du 
Mewn,llid a malai:s atum ni; 
Gwnawn ffoi p'u plith, eu dial dda\'t1 
Am hyny ffown i Seion draw. 

() 'Cadwn gyfraith bur ein Duw, 
Hoff -saint, tra fyddom yma'n byw; 
A'r Arglwydd Dduw a'n ceidw ni,
ll:fe ei hun a saif 'O'n tu, 'r. 'G. ll. 

487 M. N. 9,S.. 

0 Seion, am danat mae synU, 
Mae'r bobl yn rhyfeddu yn fawt' 

At fawredd dy nerth a'th ogoniant, 
Fe'i gwelantuwchllwyddiant y llawr : 

Difianant wrth wekd dy degwcb, 
A maint dy ddedwyddwch i ddyn ; 

'Does neb a all ddirnad dy allu, 
Ond meiblon dy deulu dy hun. 

Yr Arglwydd a rna '0 Seion, 
Bydd gwae i elynion y llawr; 

Y nefoedd a'r ddaear a grynant, 
Y mawrion lewygant yn awr : 

Difiana pob gallu a mawredd, 
0 fiaen ei ddialedd a'i wg; 

Cenedloedd gan ddychryn a doddnnt, 
Yn fuan darfyddant fel mwg. 
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'Y saint oll gan ganu a -ganant, 
A gwrol y byddant bob un; 

A'u cyfiwr nwch cyrhaedd pob afl.li'lyda, 
Dan nodded· eu Hargl wydd eu hun : .; 

Amddiffyn fydd ar eu gogoniant, 
-Llmvyrchant fel goleu y dydd; 

'()'u salle ni ellir eu syfiyd, 
Tragwyddol eu gwynfyd a fydd. DEWI. 

488 M. N. 
'() frodyr, llawenhawn 
Yn Nuw yn hyfryd iawn~ 

0 dewch, 0 dewch, 
I Seion oil yr awn; 

Mae'r a! wad wedi dod yn awr 
!'n galw ni o Babel fawr; 
Ei phlaau mawr dinystriol, 

Yo fuan ddont i lawr. T. G. D. 

489 M. N. 'J, 6. 
•O Dduw, rho ysbryd gweddi, 

I ni sydd ger dy fron, 
'Fe! gallom trwy ·ei gymhorth 

I erfyn oil yn lion; 
Rho ini.y Dyddanydd, 

Fe! gallom bawb yn awr 
IJ: weled gwerth y breintiau 

A huliaist ar y !irawr. 
'() Dad, tywallta etto 

Dy Ysbryd arnom ni, , 
-u 295 



{90, 491: llYJIINAU. 

Fel byddom oll yn gwneuthttr 
Dy Ian ewyllys di : 

A dyro ef i'n tywys 
Bob cam trwy'r anial dir, 

A gad i ni gael derbyn 
O'i aml ffrwythau pur. T. G. D. 

490 M. C. D. 
0 Dad ein Harglwydd Iesu Grist, 

Rho glust i gwyn dy blant, 
A rho dy Ysbryd i ni oll, 

N es ffoi o'r drw.g i bant : 
Gwna'n gwylio rbag y gelyn mawr, 

A'i boll ddichellion drwg, 
A'n cadw gyda'tb ddwyfol waitb, 

Rhag myned·dan dy wg. T. G. D . 

491 M. N. 8, 7. 
Yr oedd ein cynte:fig frodyr 

Oil o byd yn ofni Duw, 
Ac yn cadw ei gyfreitbiau, 

Tra y buont yma'n byw; 
Ond er byny ni pberffeitbir 

Hwyut, nes delo'r oll yn nghyd1 
Fel y gallont oll gyd-wledda, 

W edi en gwaredu 'gyd, 
Mae yr amser bron a dyfod 

Pan adferir yr boll fyd, 
'Nol i'w le fel yn y decbreu, 

Etto)l bardd fel Eden glyd : 
294 
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t le bu dyrys faith anialwch, 
Tyf y myrtwydd yno'n llawn ; 

A lle bu byll drigfa draigiau, 
Yno pomgranadau gawn. 

Ewcb yn awr a llon gyhoeddwch 
Yr efengyl i bob rhai, 

Fel y delo y rhai onest, 
'Nawr ar frys i gael mwynhau 

O'r bendithion a addawwyd 
Gan yr Iesu idd ei saint; 

492 

A thrwy bara hyd y diwedd, 
Mawr yn wir a fydd eu braint. T. o. D. 

492 M. N. llau. 

Gwel, i'leion, hardd dd:inas cyfarfod y saint ; 
Gwel, draw ei phalasau ardderchog eu 

maint: 
Ei chedyrn ragfuriau ystyria a gwel, 
Ei harddwch mynega i'r oesoedd a ddel. 
Preswylfa llonyddwch a heddwch yw hon, 
Ei dedwydd breswylwyr a ganant yn lion ; 
Ni ddaw anghyfiawnder, na blinder i'w 

plith, . 
Dan nodded eu Brenin y byddant hwy byth. 
Yr Arglwydd ardderchog fydd yno i ni, 
Yn fangre afonydd a ffrydiau yn IIi; 
Ardegwch eu glenydd y gwinwydd a gawn, 
A'u ffrwythau toreithiog i'w gweled yn 

Hawn • . 
29~ 



(\l3, 494 HYMN AU• 

Ein Brawd fydd ein Barnwr, ein Deddfwr1 
a'nDuws 

EinBrenin a'n ce¥J.w-un cadarniawn yw; 
Ni fydd neb o'i deiliaid_ i'w gweled dan 

glwy', 
Nac un yno'n d\vedyd, "Claf ydwyf," 

byth mwy. 
Gwyn fyd boll breewylwyr y ddinas deg 

bon, 
D"iogel a fyddant, a bedd dan eu bran; 
Yr Arglwydd galluog fydd iddynt yu 

Dduw, 
Ac yh ei gymdeithas wynfydig ca\vn fyvt. 

DEWI· 
49g M. C. D. 

0 Arghvydd, rho dy Ysbryd Glall1 
Yn ein cyfarfod 'nawt, _ 

Fel galloni dystiolaetbu oil 
Am dy weithredoedd nillwt 1 

Ac yna diolch wnawn i Ti1 
Tra byddom yn y byd, 

Am yr efengyl ddaeth o'r nef1 
Ei doniau gawn i gyd. EDWiN. 

494 M.S. 

B u t'wyllwcb yn gorchuddio'r llawr, 
A'r fagddu fawr, y bobloedd; 

. A satan yn teyrnasu ar 
Y ddaear a'i boll luoedd. 

2ga 

l HYMN AU. 

Ond, wele, dydd goleuni ddaetb, 
A chilio wnaeth y t'wyllwch; 

y- caeth yn awr a ddaeth yn rbydd, 
I weled dydd dedwyddwcb. 

Y nos a gerddodd 'nawr yn mhell, 
Mae amser gwell yn nesu ; 

Y gwir bregethir yma 'thraw, 
A miloedd ddaw i'w gredu. 

Y rbai fu dan gaethiwed tyn, 
A thristwch, yn galaru, 

49r. 

. y rhai'n yn awr, a'u traed yn rhydd, 
Mewn beddwch sydd yn llamu. 

Goleuni Haul Cyfiawnder mawr 
Lewyrcha 'nawr yn danbaid; 

Am hyn mae lluoedd yn ddiboen, 
Y n moli'r Oen bendigaid. 

Efengyl, 0! efengyl fwyn, 
Aeth dan fy nghwyn, a'm cyni; 

Diwreiddiai'm t raddodiadau 'nawr, 
A sicrwydd mawr roes imi. 

.Am byn addolaf di, fy Nuw, 
Mor auwyl yw dy eiriau; 

Melysach ynt na dafnau mad 
Diferiad y mel ddiliau. DEW!, 

495 M. N. 9, 8. 

Pwy welaf dan ormes yn wylo, 
Heb neb i'w chysuro o sercb, 

1{)1 



495 H YMNAU. 

Fel alltud yn tei thio tir estron, 
Yn nghanol gelynion mor erch? 

Merch Seion, ai ti welir yma, 
Yn dyoddef y traha a'r trais? 

Gad heibio dy alar a'th ofid, 
Daeth amser cei newid dy lais. 

Cei ddyfod o blith dy elynion, 
Cenawon, rhai creulon eu cri; 

Bydd lawen, claeth dydd o ymwared-
0 tyred, mae nodded i ti: 

Dyffrynoedd heirdd Ephraim ddadsein
iant, 

Mae swn dln a mQ!iant trwy'r lie; 
Clyw, clyw, mai yr 'alwad yn uchel, 

Yn d'alw o Babel i dl'e'. 
Os bnost dan erlid ac anghen, 

Yn mhlith plant y gynben a'r gwawd, 
Dos aclref i wlad fyrdd amgenacb; 

Ni fyddi byth mwyach yn dlawd: 
y tlodion ddiwellir a bara, 

Yr henwr grechwena mewn hedd, 
Ca'r llesg yma adael ei wendid, 

A synir wrth lendid ei wedd. 

Dy ychain fydd gryf i lafurio, 
Y tir a wna gnydio yn !lawn; 

Ar lenyrch y broydd yn hardd-deg, 
Y defaid a'r gwartheg a gawn ; ' 

Dy feibion, fel planwycld y tyfant, 
. Dy ferched a ddawnsiant yn llon; 
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Gan faint dy anrhydedd a'th olud, 
Bydd mawrion yn fud ger dy fron. 

496 M. N. 7, 6. 

Fy Nuw a'm cadwo'u wastad 
Rbag pob drygioni sy, 

Nes gyda'i waitb caf aros, 
IIeb ofni'r gelyn du; 

A thyna yw'm dymuniad 
Bob mynyd a phob awr, 

Sef bod yn un o'i ddefaid, 
Tra byddwyf ar y Jlawr. 

Hoffiawn yw g:enyffeddwl 
Am 'r mnser da sy'n dod, 

Pan gawn fyn'd oil i Seion, 
I fythol byw a bod; 

Ac yno y gw·nawn roddi 
'R gogoniant iddo Ef, 

Am iddo ein gwaredu 

DEWL 

0 Babel gaeth i dref. EDWIN. 

497 M. N. lOan. 

Dewcb, pwy·a ddaw i fynydd Seion Duw, 
L le ca'r Jfyddloniaid gwrdd ynghyd mewn 

hedd? 
Dewd1 o blith y g·elynion aml ryw; 
Mae'r Arglwydd Iesu'n galw pawb i\v 

wledd. J, w. 
2Q9 



MlS ll!YllfN'.A.-1'1'. 

4~ M.N. 

Dewch ataf, 0 deuwch,.lle mae'rmeirw yrt 
Nuw, 

I'r ardal ddedwyddol, ll'e mae'r cyfl'a:wn yn 
byw; 

Lie cana'r ysbrym'()n:. a'r engyl diri', 
Wrth fwynhau hoff baradwys: 0 aewclio 

ataf fi. 
Dewch ataf, 0 deuwch, ll¢ mae li.eddwch 

dilyth, 
Lle'n berffaith mae'r undeb, a•r blynydd

oedd dros byth; 
Lie nis gall neb dd'wedyd 'rhyn a wnaeth 

Duw i n.i, 
Sefy cyfiawn sydd yma :· 0 dewcl;i a~af fl. 

Dewch ataf, 0 deuwch lie ni welir up gad~ 
Na threiswyr, na Hadron, na chynllwynwyr 

un brad; 
Lle mae'r drefn yn berffaith, a'r dedwydd~ 

wch bob tu, 
Lle'n dragwyddol mae'r b.ywyd~ 0 dewch 

ataf fi. 
Dewch ata~ 0 deuwch i drigfanau y ne~ 
Lie mae mor o wybodaetb, lie mae 'i ga:r

iad mawrEf; 
Lie mae y gogoniant yn danbeidiol iawn 

fry; 
Lie ni welir marwolaetli ~ 0 dewch· ataf :fi. 
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Dewcb ataf, lie gwelir Adda ac Efa yn ben 
Ar dyrfa a gyfodwyd o'u beddau is neh ~ 
Cein yma'r wybodaeth am a fu, ddaw, a sy, 
Y n nghynghrair y bydoedd: 0 dewch ataffi. 
Dewch ataf, ac wele y dirgelwch fu cy'd; 
W ele'n Tad ni o'r nefoedd! wele'n Mam ni 

i gyd! 
Wele'r bydoedd a fuont, a'r rhai ddeuan.t 

heb ri' ; 
Wele dragywyddoldeb! 0 dewch ataffi. 
Dewch ataf, saint ft'yddlawn, bendithiedig 

Nauvoo; 
Y deuddeg, 'r arcboffeiriaid, a.'r lleill gyda 

nhw: 
Dewch c)nvitbau, benuriaid, a'r boll deulu 

yn llu, 
Pan ddarfyddoch eich gorchwyl: 0 dewch 

ataf fi. 
Dewch ataf, ac wele 'rhyn fu, ddaw, a sydd ; 
Wele Alpl1a, Om.ega, a'r pethau fu'l,l 

ngbudd; 
Wele'r "pren," wele'r "ffynnon,.. a'r 

"afon," a'u bri;; 
Wele'ch Propbwyd hoff, Joseph: 0 dewcb 

ataffi. • 

499 M. N. 9.,8. 
0! hyfryd fydd gwel'd y rhai ffyddlon~ 

Mor ddedwydd yn Seion yn byw, 
IIQ,l 



600 liYMNAU, 

'Nol bod yn llafurio mewn lludded, 
Yn nhir y caethiwed, dros Dduw; 

Hwy wisgant eu coron a'u palmwydd, 
A hyny fydd arwydd pob sant, 

E u bod hwy yn filwyr buddugol 
Ar allu y diafol a'i blant. 

Hwy rodiant, a'u traed fydd yn rhyddion, 
Ni theimlant wasgfeuon y byd; 

Eu henaicl fydd lawn o ddedwyddwch 
A ph!eser, heb .dristwch na !lid: 

Hwy ganant ganiadau i'r Arglwydd, 
Gan foli mewn sobrwydd eu Tad, 

Am iddo roi nerth i orchfygu 
Y diafol, a meddu y wlad. 

Y meibion a'r merched a welir, 
Ac hefyd henafgwyr 'run modd, 

Yn mo!i am iddynt roi ffarwel 
I diroedd hen Babel o'u bodd: 

Y tlawd a'r anghenus, mor addas, 
A wisgir yn ninas yr hedd; 

Er iddynt !t\vy fod yn newynog, 
Cant fod yn gyfranog o'r wledd. T. :.;r. 

500 M.N. 

Mor hardd yn y Dyffryn fydd Tern! ein 
Duw, 

Sef y ty a berthyna i'r meirw a'r byw, 
Lie rhoddir bendithion i'r saint o bob rhyw; 

Er eu dwyn i ogoniant sydd fwy; 
30~ 

HYMNAU, 1>01 

Nis gallein oalonau ddych'mygu pa faint 
0 rodilion fydd yno yn aros y saint, 
A'r pleser a brofant wrth dderbyn pob 

braint, 
Heb eu blino gan ofid yn hwy. 

Hoff, hoff fydd cael gweini i'r meirw Hawn 
ffydd, 

Gan t ddod o'u carcharau, trwy'n cymhorth, 
yn rhydd; 

A derbyn galluoedd a gedwir yn nghudd, 
Er mawr gysur i'r rhai sy'n y bedd: 

Mor hyfryd fydd uno y lluoedd a fn, 
A'u gwneyd yn un teulu fo'n credu felni, 
Ac yna'n perffeithio i'n Harglwydd mawr 

fry, 
A chael trigo'n dragwyddol mewn hedd. • 

501 M. H. 

Wrth reol bur efengyl Duw, 
Y rhodiaf mwy tra fyddwyf byw: 
Ac ar fy nhaith mi seiniaf gan, 
0 glod i Dduw, trwy'r Ysbryd Gl:l.n. 

Mae'r ffordd yn gul, ond 'mlaen mi af; 
'Nol cyrhaedd draw, esmwythdra gaf 
Odd'wrth ben ormes Babel fawr, 
Sy'n peri loes i'm calon 'nawr. 

Mae satan, cnawd, a byd o'u bodd, 
Am ddenu'm bryd i gyd ar g'oedd, . 

aoa 



/502 HYJIINAU. 

I adael eglwys Duw a'i waith, 
Gan ddod yn ol i'w rhwymau caeth. 
Ond at fy Nnw mi af mewn ffydd, 
Trwy weddi daer caf deimlo'n rhydd; 
Mae gallu Duw yn fawr ei nerth, 
Nid oes mewn byd all ddweyd ei werth. 
Os ymddiriedaf yn fy Nhad, 
Caf nerth o'r nef i fyn'd i'r wlad, 
'N yr hon, medd Duw, ca'r saint gyd. 

gwrdd, 
A'm dagrau oll a sychir ffwrdd. T. H , 

502 M. C. 

Boed ein cyfiawnder ni yn fwy 
Nag eiddo sectau'r byd, 

Oblegid nid oes ganddynt hwy 
Ond crefydd goel i gyd. 

Mae rhyw weithredoedd da, mae'n wir, 
Gan bob rhyw en wad sy; 

Ond nid yw crefydd Crist yn bur 
Gan neb ond genym ni. 

Mae hon, yn wir, mewn gallu 'nawr, 
Fel oedd yn amser Paul; 

.Ac felly rhydd o'i sicrwydd mawr, 
I ninnau ar ei ol. 

.Ac 0 , na ohredai yr holl fyd, 
Mai dwyfol ydyw hon, 

Fel gallent gael bendithion drud, 
A'u gwnelent oil yn lion. 'l'. H, 

lOt 

HYMNA.U• 

~03 M. N. 

Mae gwlad dda yn Seion, saint1 
Mae gwlad dda'n Seion ; 

Mae Duw yn awr yn casglu 'nghyd1 
Ei anwyl blant o gyrau'r byd, 

I'r w lad dda'n Seiori: 
Cant yno'n lion feddiannu hedd1 

Reb elyn mwy i'w blino1 
Yn nyffryn y mynyddoedd draw1 

Brysiwn fyned yno. 

Mae gwlad dda yn Seiob, saint1 
Mae gwlad dda'n Seion; 

Cydunwn oil, ar alwad Duw, 
I fyned draw i ddedwydd fyw1 

I'r wlad dda'n Seion: 
Caiff Babilon1 a'i harddwch oll1 
. Yn fuan eu dinystrio; 

Yn Seion ceir diddosfa glyd1 
Brysiwn fyned yno. 

Mae gwlad dda yn Seion, saintj 
Mae gwlad dda'n Seion; 

Y gweddwon a'r amddifaid prudd1 
A welir draw yn lion eu grudd1 

Mewn gwlad dda'n Seion; 
A't Uodion fydd yn lion eu gwedd1 

A phobpeth i'w cysuro ; 
Am hyn clodforir enw Duw; 

Brrsiwn f~ned yno. 
aoa 
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504 UYMNAU; 

Mae gwlad dda yn Seion, saint; 
Mae gwlad dda'n Seion; 

Ni awn ar fyr o Babel maes, 
Sy'n Hawn o drais a gormes gas, 

I'r wlad dda'n Seion; 
Mae'n wlad sy'n Hawn o ffrwythau da, 

A rhyfedd fel mae'n' llwyddo; 
Yn fuan bydd yn ben y byd,

Brysiwn fyned yno. 

Mae gwlad dda yn Seion, saint; 
Mae gwlad dda'n Seion: _ 

Cyfiawnder gaiff y saint bob un, 
'Nol myned draw, o'r gormes blin, 

I'w gwlad dda:'n Seion: 
Mae Duwyn awr yn d'wedyd, "Dewch;" 

0 ddynion, gwrandewch arno; 
Rhag pliiau blin, diddosfa gawn,-

Brysiwn fyned yno. T. n. 

504 M. H . 

Fy enaid, cil.n; rho fawl i Dduw 
Am ei ddaioni, teilwng yw ; 
'R efengyl bur, a'r rhoddion gawn, 
Ddangosant i ni ddwyfol ddawn. 

Pan ydoedd dyn a'i wedd yn dlawd, 
Fe ddaeth Mab Duw i wisgo cnawd; 
A threfnu ffordd ryfeddol wnaeth, 
I ddwyn rhyddhad i'r Cl!og caeth •. 
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UYl\IN.A.U. 

l!'e aeth dan lid a gwawd yr oes, 
O'i fodd ei ladd ga'dd ar y groes; 
Ac 0 , ei gariad rhyfedd gawn, 
Yn rhoi ei gorff ei hun yn lawn. 
Boed iddo glodydd, parch, a bri, 
Gan saint ac engyl gwynfa fry ; 
Rho'wn iddo fawl ag uchellef, 

505 

Oblegid teilwng ydyw Ef. T. H. 

505 M. N. 
Hiraethais am y gwir 

F lynyddau meithion, 
A chwiliais amser hir 

Am dano'n gysson; 
Gweddlais nos a dydd, 
Am gael fy rhoi yp rbydd 
O'r trwm gaethiwed prudd 

A lethai 'ngbalon. 
Un feddyginiaeth fad, 

Nid oedd i'm briwiau, 
Wnai roi i mi well11ad 

O'm boil ddoluriau; 
Gwel, poll grefyddau'r byd, 
Rbai marw ynt i gyd; 
'Doed modd i wella 'mryd, 

Na lladd fy ofnau. 
Ymbolais aml waith 

A dynol ddoetbion, 
A grudd a Hygad Haith, 

A chyijtudd calon; 
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505 HYMNAO. 

Ni chefais ganddynt h1vy1 
Ond dyfnhau fy nghlwy\ 
A buan gwelais trwy 

Eu boll ddichellion. 

Ymguddiodd draw o'm g1vydd1 
Eu holl ddoethineb; 

Eu deall redai'n rhwy<ld 
I fawr :ffolineb; 

'rywyllwch o bob til 
Ymdaenai'n gaddug du1 
0 ryfedd, faint y bu , 

Eu mawt drychinebl 

'Ond diolch mwy a wnaf, 
0 wraidd fy nghalon, 

Yn llon, i Dduw, fy Na~ 
Am e\ fendithion; 

Efengyl fyw o'r nei', 
!c ni anfonodd Ef; 
Ces waredigaeth grei', 

O'm hathrist gwynioll. 

Lle'r oeddw·n gynt yn ddall1 
'Rwyf 'nawr yn gweleds 

Am hyn y llidia'r fall, 
A'i feibion digred: 

Gelynion nos a dydd, 
Yn ceisio'm sarnu sydd; 
Ar fyr y rheda'i'n rhydd 

0 wlad caethiwed. DEWI> 
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HYMNAU. 506, 507 

506 · M. H. 
Ti, sant cystuddiol, dos at Grist, 
At ei addewid tro dy glust; 
Ei :ffyddlawn eiriau'n traethu sydd, 
Y bydd dy ne1·th yn ol y dydd. 
Na foed i'th galon wan byth ddweyd, 
"0, treulio'r dydd nis gallaf wneyd ;" 
Ei dd'wediad ef yn gadarn sydd, 
Y rhoddir nerth yn ol y dydd. 
Os gwneir dy erlid unrhyw awt·, 
Ymddiried yn dy Geidwad mawr; 
Yn mhob treialon chwerwon sydd, 
Dy nerth gyfranir 'no! y dydd. 
Os gwan yw'th :ffydd i ddal dy dir, 
Pan fydd i'r frwydr fod yn hiT, 
Gorchfyga Duw bob gelyn sydd, 
Can's nerth a rodda 'no! y dydd. 
Os gel wir di i ddyodde'r oil 
A geir mewn cystudd, poen, neu goll, 
Mewn tlodi, neu ofidiau prudd, 
l{hoir iti nerth yn ol y dydd. 
Pan angeu hyll a ddaw i'th gwrdd, 
Gwen Crist a yr dy ddychryn :ffwrdd; 
Dod wna i'th ysbryd fyn'd yn rhydd, 
A'th nerth a ro'ir yn ol y dydd. • 

507 M. N. 
Yn nghanol du gymylau, 
Tywyll gau grcfyddau, 
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llO'T HY:tiNA.tr •. 

Pob una ymbalfalai 
Fel gwyr Sodom fawq 

Ond fel at Lot gyfiawn, 
At Joseph yr uniawn, 
Yr angel ddaeth a chyflawn 

Oleuni i Iawr. 
'Nawr 'n y dyddiau diweddaf,. 
Cenad i'r Goruehaf 
Ddaeth at y dyn perffeithiaf,. 

Gaed. ar ddaear gron; 
Dwg 'no! 'r offeiriadaeth 
A'r doniau da odiaeth, 
Ceir felly wir dystiolaeth 

O'r 'fengyl bur hon. 
Hyd atom daeth newyddioTh 
Am ryfedd fendithion, 
Ewyllys da i ddynion, 

Tangnefedd trwy'r ddae'r ~ 
'R efengyl dragwyddol, 
A'i doniau ysbrydol, 
Wna'r ofer yn ystyriol, 

A'r gwyllt-ddyn yn war. 
Yr angel gynt a wel0dd 
loan yn y nefoedd, 
Trwy ei cbanol ehedodd 

Lawr at Joseph Smith; 
Ac wrtho dywedodd, 
Ti'n Brophwyd i'r bobloedd, 
Yr Arglwydd a'th benododd, 

Ni chyfnewid bytb. 
310 

HYMNAU, 

A rwyddion yr amseroedd 
Ddangosant ar gyhoedd, 
Fod terfyn hoi! deyrnasoedd 

508 

Yr anghrist gerllaw; 
Syrth en hoi! goronau, 
A'u breninoedd hwythau 
A dreiglant o'u gorseddau, 

Mewn dychryn,a braw. B. D. 

508 M. N. 8, 7. 
P ethau gwych am Seion genir, 

Dinas Enoc, welwyd gynt, 
Lie y rhodiai y cyfiMvnion 

Gyda Duw ar ddedwydd hynt; 
Cariad, rhinwedd, ffydd, doethineb, 

Gras a doniau'n cwrdd yn un; 
Carent ereill fel eu hunain, 

A phob enaid yn gytun. 
Yno conc'rent allu satan, 

Cyfraith nefol, perchid hi, 
Can's yn Adam-ondi-Ahman 

Seion ddaeth lie Eden fu: 
Tra uwchlaw i allu'r t'wyllwch, 

Reb chwennychu golud byd, 
Gwledd barhans o fawr fendithion, 

Gaent i'w lloni ar bob pryd. 
Tyrau Seion wnaent ddyscleirio 

Fe! yr haul wen, oddi draw; 
Safai'r anwir hwnt dan grynu, 

'N !lawn o syndod mawr a braw : 
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509 RYMNAU. 

Yr oedd fiYdd y saint yn berffaitb, 
Dilyn wnaent eu Pen o'u bodd; 

Felly'r ddinas-aeth i'r nefoedd, 
A:r byd dd'wedent, " Seion ffodd !" 

Pan ddaw'r Arglwydd 'nol a'i Seion, 
Ac y lief ei gwylwyr hi, 

Yna llygad 'n Jlygad gwelwn, 
Ac mewn undeb byddwn ni: 

Yna cawn ni gwmni engyl, 
Duw fendithia'i eiddo'i hun; 

Yna'r ddaear fydd fel Eden, 
Ninnau'n adwaen pob rhyw ddyn. • 

509 M. N. 
Bu tywell nos Am lawer oes, 

Yn teyrnasu dros ein tir; 
Ond daeth y wir efengyl, 
Lawr o'r nef gan engyl, 

Ie, i'r bugail calon bur : 
Dacw'r !lane fel cawr, a'i drysor nefol draw, 
Yn ei lestr pridd heb loes na braw, 
Er fod gelynion llymion ar bob llaw 

Yn ymguraw ar y gwir. 
Daeth, daeth i'n gwlad efengyl rad, 

Anfoniad nefoedd wen, 
Yr hon sydd i'w phregethu 
I gadw pawb neu'u colli, 

Sy'n trigfanu is y nen: 
Ust, clywch ei llafar dros y ddaear lawr ; 
Galwa'r Brenin ar ei bob! 'uawr; 
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IIYMNAU. 510, 511 

Ni phrysia am alluoedd bach na mawr; 
A cha llu fyn'd tu-draw'r lien. B. D. 

510 M. N. 
Cyduned engyl nef yn awr 
A ni sydd yma ar y llawr, 
I foli ein Creawdydd mawr, 

Mewn gorfoleddus gan. 
Molwn yr Arglwydd 

"Sy'n Llywydd nef a llawr," 
Fel ein bendithier 

011 yma 'nawr. 
'Bendithia'th weision, nefol Dad, 
A'th Ysbryd Glan mewn eglurhad, 
Fe! caffom trwyddynt wir fwynhad 

O'th gariad yma 'gyd. 
Mol wn yr Argl wydd, &c. 

Mor hyfryd yw cael cwrdd yn nghyd, 
'Nol bod ar wasgar yn y byd, 
I 'madnewyddu etto'i gyd, 

Mewn nerth er myn' d yn mlaen. 
Molwn yr Arglwydd, &c. J. w. 

511 M. N. 8, 7. 
Daeth 'r efengyllawr o'r nefoedd 

Gan yr angel oddi fry, 
Fe'i cyfi wynodd hi i Joseph, 

'Rhwn yn Jlon derbyniodd hi: 
Wedi gwrandaw ar y genad, 

'Rhwn a draethai bethau mawr, 
313 



5.12,513 HYMN AU, 

Fe sefydlwyd teyrnas Iesu 
Yma'n gadarn ar y llawr. E-Tft. 

512 M. H. 

Na wnewch wahardd i fychain bla.nt, 
I gael gosodiad dwylaw'r sant; 
Ein Harglwydd Iesu, siampl roes 
I'r boll ffyddlonia.id yn ei oes. 
Gwnewch hyn o hyd, yn ddinacad, 
Oblegid ma.e'n wir ordinhad; 
I fychain blant, da gwnewch o hyd, 
Fel bo i'ch hedd yn niwedd byd. T. LL. 

513 M. N. 

0 de:ffro, awen fwyn, 
.., Rho heibio dy boll gwyn, 

A dadgan ho:ffweitbredoedd Duw : 
Duw wnaeth y bydoedd oll, 
A phob petb yn ddi-goll, 

Er lies i bob creadur byw; 
Pysg y moroedd, wrth y miloedd, 

Bob yn ddeuodd yn gytun, 
Pob ymlusgiad ac ehediad, 

Sydd o'i drefniad doeth ei hun, 
Er lies i deulu dyn ; 

0, ryfedd rodd i ddynol ryw. 
Efe ddywedodd, " Boed 
I'r llysiau ac i'r coed, 

I hadu had oll yn eu rhyw :" 
314 

liY:HNA'C. 

Yn ol ei air y bu, 
Sydd eglur iawn i ni, 

Ac wele, da fu'n ngolwg Duw I 
Dau oleuad, haul a "lleuad, 

Cyfnewidiad dyddiau' r lloer:; 
Pob peth welir, 'nol eu natur, 

Ar y tir ·ac yn y ·mor, 
A thywydd twymn ac oer, 

A roes ein I or i ddynol ryw. 

Rhoes fwyd i bob peth byw, 
A phob dau yn eu rhyw, 

1 hilio'u bath er llenwi'r byd ; 
Ae wedi gwneyd ei nyth, 

-Gwnaeth ddyn i drigo byth, 
Yn frenin ·ar yr oil i gyd. 

Q'i drugaredd, rhoes amgeledd 
Gymhwys, lanwedd, iddo 'fe, 

I'w was'naethu a'i wir barehu ~ 
Yn ben arni mae heb ble, 
'Nol arfaeth Brenin ne', 

[ warchod tref, a phorthi'r bryd. 

.Rhoes Duw y person hardd, 
A'i gymhar, yn yr ardd, 

l'w chadw a'i bugeilio hi; 
.Rhoes yno goedydd Hawn, 
A :ffrwythau hyf'ryd iawn, 

1Yn ymbor·th gw1w i'r tylwyth cu• 
Duw roes hefyd bren y bywyd, 

.H_yfryd iawn .ei fl&s bob awr., 
,3 Ui 
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513 'HYMN AU. 

Pren gwybodaeth yn dystiolaetl1, 
Er prawfpenaeth mawr y llawr; 
Ond, Adda, och! i lawr 

I bydew cils y syrthiaist ti! 

Ond clod i'r Iesu cu, 
Efe a'th gododd di 

0 bydew du ac erchyll iawn ! 
Yn awr trwy ufyddhau, 
Cawn ninnau bur fwynhau 

Gwir heddwch a dedwyddwch llawn: 
Canwn iddo, heb ddiffygio, 

Am ein cofio ddydd a nos ; 
Ga.dael gwynfyd nefoedd hyfryd, 

Daeth i dristyd codi'r groes; 
Ca'dd ddirmyg ddyddiau'i oes; 

Ac etto rhoes ei hun yn iawn! 

Pa ddyn all dewi son, 
Wrth feddwl am ei boen 

Yn marw drosom ar y pren? 
Cawn bellach olen dydd,-
Yn awr m&e'r ffordd yn rhydd 

Oddi yma tua'r nefoedd wen : 
Credwn ninnau yn ei eiriau, 

Am ein beiau byddwn brudd ; 
Edifaru cyn y fory, 

Rhag y trengir cyn y dydd ; 
A bedydd gwedi'n fydd, 

A'r Iesu rydd ei rils. Amen. 
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Duw 1·ydd ei Ysbryd Glan, 
I'n tywys yn y blaen 

I'n cartref lion yn mhlith y llu; 
Duw a'i haddawodd ef 
I ddeiliaid teyrnas nef, 

Yn insel o'r cyfammod cu, 
I ddyddanu'r rhai sy'n poeni 

Ac ymdrechu ar y daith: 
Hwn fu'n nerthu'r hen brophwydi, 

A'u gwir faethu amser maith; 
Ac etto dyma'i waith, 

514 

Fe! tystia ein mynwesau ni. J. n. 

514 ·M. N. 

0 Babel greulawn, pa'm 'rwyt ti 
Yn rhuthro yn fy erbyn i? 
Pa'm lleddaist fy mhrophwydi cu, 

Pan yn cyhoeddi'r gwir? 
Gwae iti, Babel, 

Medd geiriau pur yr lor; 
Buan y syrthi, 

Fe! maen i'r mor. 
Ti ro'ist fygythion creulon, cas; 
Ti leddaist, do, fy mhenaf gwas; 
Tydi wyt loches rhai di-ras, 

A thrigfa yr un drwg. 
Gwae iti, Babel, &c. 

Llabyddio wnest rai gwragedd lion, 
Gwir fercbed imi oe'nt o'r bron; 
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lil.6 HYJIINAU. 

Eu gwaed a sugnaist dan y fron 1 
A meddwi arno wnest. 

Gwae iti, Babel, &c. 
Ti a ymdrechais-t bob rhyw awr, 
l rwystro amcan resu mawr, 
Gan sathru'r ddeddf yn ilwyr i'r llawr, 

A'i ocdinhadau Ef. 
Gwae iti, Babel, &c. 

Dyrchafu a wnest ti i'r Ian, 
Trwy sathru'r tlawd, a llethu'r gwa.n ; 
Hawdd iawn yw dweyd mai ti mam 

Puteiniaid yr boll fyd. 
Gwae i:ti, Babel, &c. 

Dy g~lwydd a'th odineb drwg, 
A'th drethi gwal'.thus, i!ynant wg; 
Yn fuan iawn cawn weled mwg 

Dy boenatfn esgyn fry. 
Gwae iti, Babel, &c. M. E. 

:515 M. B . 

Mor egwan yw fy ngwedd, 
U n lef nis gallaf roi; 

Wrth ganfod maint fy meiau i, 
Nis gallaf braidd ysgoi. 

Ce's ddwys gynghorion, do. 
Er fy adfywio i ; 

Felllestr, siglo wyf bob ton, 
Yn gysson ar y IIi 

J!8 

H£1\lNAU. 

'Does gobaith cyrhaedd glan, 
Er dod i'l' Ian i dir; 

516, 517 

B oed im' gael cymhorth gan fy Naf, 
Neu soddi wnaf yn wir. T. LL. 

516 M. C. 
'Rwy'n canfod, frodyr, yn eich gwedd, 

Fod ynoch ddirfawr chwant 
I gychwyn 'nawr i Seion Duw, 

I drigo gyda'i blau t. 
0 bydded ich' amynedd hir, 

Ar gyuuydd, ac mewn gwaith, 
Trwy groesau a.ml mora thir, 

Fel gwelir pen y daith. 
Ewch ar eich taith, 0 anwyl saint, 

Gwnawu ni:uuau droi at Dduw 
Mewu ffyddiog weddi-Arglwydd da, 

Gwna di eu cadw'n fyw. '.1\ LL. 

517 M. N. 9, 8. 
Gwir gariad, cyflawnder y gyfraith, 

Wna'u siriol wyuebpryd pob un; 
A'i meddo, fe ddwg iddo fywyd, 

Gwna'n anwyl bawb fydd yn gytun. 
Ni feddwl yn wael am gymmydog, 

G\vna ffafr i'r euog yn rhad; 
A maddeu y mae i'r afradlon, 

A'i dderbyn i deulu ei dad. 
Y ddawn werthfawrocaf yw cariad, 

Odd'wrthi gwnawn sugno ein maeth, 
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518, 519 HYMNAU. 

Fel tyfom yn harddwych blanigfa, 
Ac arnom brif ffrwythau y gwaith ; 

A boed i'r cangenau toreithiog 
I dyfu'n odidog i'r Ian, 

Nes llethu pob surni anserchog, 
A'i gladdu o'n gwydd yn y man. T. LL. 

518 M. N. 
Clywch, clywch alwadau gweision Iesu, 

Tua thref, tua thref; 
Yn galw maent er ein gwaredu 

Tua thref, tua thref: 
'Rwy'n teimlo awydd dan fy mron 
I ufyddhau i'r alwad bon, 
Fel gall wyf gyrhaedd trwy bob ton, 

Tua thref, tua thref. 

Mae'n cartref draw mewn hardd-deg 
ddyffryn, 

Dewch i dref, dewch i drcf, 
Lie tra diogel rhag pob gelyn, 

Dewch i dref, dewch i dref. 
Mae Seion Duw yn artref clyd; 
Hon fydd yn ben dinasoedd byd, 
Lie trig y saint yn lion yn nghyd; 

Dewch i dref, dewch i dref. T. LL. 

519 M. N. 

Fe! tan yn cynhesu mae Ysbryd yr Ar
glwydd! 

Gogoniant y dyudiau diweddaf sy'n dod; 
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HYMNAU. 519 

Beadithion a doniau cynteflg ddychwelant, 
Ac engyl ymwelant a dyn is y rhod: 

Cydganer a bloeddier, tnvy'r ddaear a'r 
nefoedd, 

Hosanna, hosanna i Drluw ac i'r Oen; 
Gogoniant fo iddynt yn awr a byth 

bythoedd, 
A heddwch i ddynion, nes peidio eupoen. 

Yr Arglwydd eanga amgyffred ei bobl, 
Adfera eu barmvyr a'r oil megys gynt; 

Gwybodaeth a gallu ein Duw a ymdaenant, 
A gorchudd dew'r ddaear a godir i'r 

gwynt. 
Cydganer a bloeddier, &c. 

Ynghyd yn yr ysbryd y gwnawn ni ym
gynnull, 

Er lledu y deyrnas yn mhlith dynol ryw, 
Fel byddo i ninnau gael dechreu meddiannu 
Y rhoddion arbenig a roddir gan Dduw. 

Cydganer a bloeddier, &c. 

Gwnawn olchi ein gilydd, gan iro ag olew, 
Ac nis gwnawn anghofio y golchiad i'r 

traed ; 
Can's dylai 'rhwn dderbyn ei geiniog o 

gyflog, 
Fod 'n llwyr Ian yn ngwenith gynauaf 

ein Tad. 
Cydgancr a bloeddier, &c. 
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520, 521 HYMNAU. 

'Rhen Israel, 'rhwn giliodd o'r byd am ei 
ryddid, 

A ddaw gyda'r cwmwl heb fod yn dra 
maith; 

CaiffFoses ac Aaron, a Joshua i'w arwain, 
A'i borthi a manna o'r nef yr ail waith. 

Cydganer a bloeddier, &c. 
Mor hoff fydd y tymmor pan welir yn 

gorwedd 
Y Hew gyda'r oenig, yn deg iawn eu gran; 

Pan Ephraim goronir a'i fendith yn Seion, 
A phan ddaw yr Iesu'n ei gerbyd o dan. 

Cydganer a bloeddier, &c. * 
520 M. N. 

Gwrandewch yn awr, a dewch yn hy, 
0 Babilon, fy mhobl i. 

Seion draw yw ein tref, 
Medd galwad y nef; 

Deuwch adref o'ch adfyd yn awr. 
Y cyn-brophwydi braidd i gyd, 
Draethasant am y noddfa glyd. 

Seion draw, &c. 
Fe ddaeth y pryd ca'r addfwyn rai 
En hetifeddiaeth i'w mwynhau. 

Seion draw, &c. J . w. 
521 M. H. 

Tragwyddol ydwyt Ti, 0 Dduw, 
Ac ynot ti 'rym oll yn byw ; 
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HYMN AU. 

Dy gal'iad mawr sy'n llanw'r byd, 
A'th Ysbryd Glan sy 'run o hyd. 
Y mae dy nerth a'th allu Di 
Yn rhoi i'th saint gysuron LYr 
Nes peri iddynt lawenhau, 
Yn nghanol gormes Babel gau. 
Dyweded pobloedd byd o'r bron, 
Yn erbyn yr efengyl hon; 
Mae gyda ni y nerth a'r dawn, 
A'n Tad a rydd wybodaeth lawn. 

52!: 

Gwybodaeth sydd yn peri nert!J, 
Mae gras ein Duw o ddirfawr werth; 
Rho'wn iddo foliant tra f'om byw, 
Can's derbyniasom Ysbryd Duw. J .P. P . 

522 M. C. 

Mae Babel fawr gaethiwus erch , 
Yn peri i mi boen; 

0 na chawn fyn'd i Seion draw, 
I ganu mawl i'r Oen. 

Y mae ffieidd-dra Babel fawr 
Yn myn'd yn fwy o hyd, 

Nes mae fy ysbryd gwan o'r braidd 
Ar lesmair lawer pryd. 

Fy Nhad, fy Nhad, pa hyd ca'th blant, 
Fod yn y cystudd mawr? 

Hwylusa'n ffordd i fyn'd ar frys 
I Seion neg ei gwawr; 

321f 



523 HY~lNAU. 

I blith dy weisiou dewrion Di, 
Sy'u meddu'r Ysbryd Glau, 

I lawenychu gyda'r lin, 
.A moli'n her fy nghan. 

0 brysia, brysia, foreu teg, 
Pan gatfwyf fyn'd yn rhydd, 

.A chanu'n iach i ormes mwy, 
Yn ngwawl yr hyfryd ddydd. J, P. P. 

523 M. N. 8, 7. 
0 fy Nhad, 'rhwn wyt yn trigo 

Yu yr uchel breswyl fry! 
Pryd caf etto ddod i'th wyddfod, 

.Ac ail wel'd dy wyneb di? 
Yn dy drigfa santaidd nefol, 

.A fu'n byw fy ysbryd i? 
Yu fy ie'nctyd gwreiddiol c:yntaf, 

.Ai ni'm magwyd geuyt ti? 
I ryw ddybeu doeth tragwyddol 

Y'm lleolaist yn y byd, 
.Ac y collais fy adgofion 

Am fy ug~ni cyuta'i gyd : 
Etto, rbywbeth glywaf weithiau 

'N sibrwd, "Ti wyt estron pell ;" 
Minnau deimlaf 'mod i'n grwydryn 

0 ardal<ledd byd sy'n well. 
"Tad" a ddysgais i dy alw, 

Trwy dy Ysbryd oddi fry ; 
Ond cyn adfer gwir wybodaeth, 

'R rheswm pa'm, uis gwyddwu i : 
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llYlllNAU. 524, 525 

Yn y nef, ai un yw'm rhiaint? 
Na, mae'r dyb yn hynod gam; 

Gwir sydd reswm : gwir tragwyddol 
Ddywed fod im' yno fam. 

Pan wnaf gychwyn oddi yma, 
Pan wnaf roi fy nghorff i lawr, 

Dad a mam, .a gai'ch cyfarfod 
Yn eich llys sydd uwch y llawr-? 

· Cofhvch, 'nol im' wneyd y cyfa,n, 
· I'w gyflawni gefais i, 

Ar im' gael, trwy'cb cyd-foddlonrwydd, 
Ddod a thrigo gyda chwi. •-

524 M. S. 
'.Rwy'n diolch beunydd i fy Nhad 

Am roi dadguddiad ini, 
Drwy aufon angel atom lawr, 

I roi in' fa wr oleuni. 
Fe urddwyd Joseph Smith, ein bra.wd, 

A cha'wd yr offeiriadaeth, 
I blith dynolryw etto 'no!, 

Un anwyl er unoliaeth. 
Mae Duw yn galw trwyddi, Dewcl1, 

A chwi gewch waredigaeth, 
I fynydd Seion yn ddilyth, 

.A'r hyfryd etifeddiaeth. 

525 M.H. 
J •. -r. r. 

0 Arglwydd, nertha di yn a.wr, 
Dy weision yma ar y llawr, 

y . J!i 



25 UYBlNAU. 

Fel galtont sefyll oll yn by· 
I draetbu am dy deyrnas di. 

Dy Ysbryd fyddo yma'n hac!, 
Fel gallo'tb weision di ei gael; 
A than ddylanwad bwn o hyll, 
Y byddont yn ein dysgu 'gyd. 

Dy saint •a gafro'u maetbu olt, 
A'u clysgu'n llwyr heb unrhyw goll, 
Fel gallont ddweyd wrth fyned ffwrdd, 
Maida i ni oedd cael cyd-gwrdd. 

Pan gefais yr oruchel fraiut 
0 wneyd fy He yn mhlith y saint, 
Mi gefais wybod am y gwir, 
'Nol bod mewn t'wyllwcb amser hir •. 

Fe droes fy boll gyfeillion 'nawr, 
A'm herlid wnant o fach i fawr; 
A gorfu arnaf rhag cael cam, 
I a<lael mwynder tad a mam. 

Ond d'wedodd Iesu Grist, ein Pen~ 
Y caem ein hcrlid Is y nen ; 
Am hyny byddwn oll yn lion, 
Ubydd hyn dystiolaeth dan ein bron. 

Gwybodaetb genym sydd yn awr 
Ein bod yn blant i'r Arglwydd mawr; 
Mae hyn yn nerth i ni o hyd, 
Yn erbyn gwg a gwawd y byd. (J. r . r. 
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526 M. N. 
Y .Gn1iffurnio. Uchaf, 

0 dyna'r wlad i mi; 
Tu draw'r Mynydtlocdd Crciglyd, 

Y mae'i gorweddle hi ; 
Y saint gant yno burthiant oll, 
A mcddu'r rhydclid sydcl ar goll, 

Yn Nghalitforuia Uchaf: 
0, Llyna'r wlad i mil 
0, dyna'r wlad i mi! 
0, dyna'r wlad i mil 

Ni awn dan godi'n baniar, 
Cawn yno freintiau lu; 

Ni awn i Galiffomia, 
I gael cin Jubili: 

Mae'n wlad o wanwyn byth barhad, 
A gwlau o fywyd a rhyddhad, 

A deadelloedd ddigon: 
0 dyna·r wlad i mil &c. 

Fe d:lrylliwn ein boll rwyroau, 
A'r F abilonaidd iau, 

Can's hir y buom dani, 
Ond 'nawr cawn ymryddhau: 

Ni phlyga ,Jacob war yn hwy. 

52& 

Ond bellach rhyddid gaitf byth ruwy, 
Yn Nghaliffornia Uchaf: 

0 dyna'r wlad i mi! &c. 

Teyrnasu gawn a threchu, 
A'n brenin fydd ein Duw; 

221 



527 HYMN AU. 

Ca'r bryniau a'r dyffrynoedd 
Ddadseinio, "Teilwng yw." 

Ein temlau heirdd a thyrau'n llu, 
Gerllaw y mor, a godwn ni, 

Yn Nghaliffornia Uchaf; 
0 dyna'r wlad i mi! &c. 

Fe ddaw ein cefnder Lemuel, 
I roddi help ei Jaw; 

Gwnawn estyn boll gortynau 
Ein Seion yma a thraw: 

Hyd nes gwnawn hyn, ein pebyll gt.nt 
Fod ini'n dai, nes treulio wnant, 

Yn Nghaliffornia Uchaf: 
0 dyna'r wlad i mi! &c. 

Ymunwch ami, froc1yr, 
A hrysiwn yno'n llu; 

Cyfodwn dy i weddio, 
Gan chwifio'n baniar fry; 

Gwnawn alw ar bob cenel sydd, 
I ddod i'n gwlad, er teimlo'n 1·hydd, 

Y n N ghaliffornia Uchaf: 
0 dyna'r wlad i mi! " 

527 M. N. 

Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch; 
O'ch cysgadrwydd ceisiwch godi; 
Daeth Efengyl bur yr Iesu 

I'ch gwaho!ld chwi'n nghyd, &c. 
~'fryndiau hoff, delfrowch, deffrowch, &c. 
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HYHN..I.U. 528 

Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch; 
Na foecl i chwi ddiystyru 
Y nefolaidu genadwri, 

'Rhon sydd .vn eich plith, &c. 
Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowcb, &c. 

Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch; 
Awn i Seion i breswylio, 
Mae hen Fabilon ar syrthio, 

Fel mawr faen i'r mor, &c. 
Ffryndian hoff, deffrowch, deffrowch, &c. 

Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch; 
Deuwch, deuwch, awn o honi; 
Na foed i ni gyfranogi 

O'i melldithion hi, &c. 
Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch, &c. 

Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch; 
Awn i'r hyfryd wlad i drigo; 
A gogoniant lor gwnawn seinio 

Efo'r nefol gor, &~:. 
Ffryndiau hoff, deffrowch, deffrowch, &c. 

J. R-S. 

528 M. N. 

Mawr yw cariad lor goruchel, 
Dan ei nawdd mae lle diogel; 

Gwrendy'n dawel ar ein llef, 
Hoff yw ganddo wrando'n gweddi; 
Pan y byddom mewn caledi, 

Cawn ein lloni ganddo Ef: 
32~ 



529 llY~INAU. 

Rhoddwn foliant o un guion, 
A'r gogoniant iddo'n gysson: 
Am ei ddoniau l'had i ddynion, 
Rhod.dwll iddo ddiolch cnlon,-

Mawl yn goron ar ci hen. 

Yn ein hisel-radd fe'n cofiodd, 
O'n cacthiwed fe'n gwaredodd, 

Ac a'n rhoddodd ni yn rhydd; 
Pan yn athrist ein griddfanau, 
Mewn tywyllwch dan gndwynau, 

Torodd arnom olcu'r dydd; 
0 fawr gariad, daeth yr Iesu, 
0 wir fwriad i'n gl'irareUn 
0 gaethiwed peehod creulon, 
Gan ain rhodd i oil yn rhyddion: 

Mawl yn goron ar ei ben. DEWI. 

529 M. N. 

Gwrandewch yn awr, holl ddynol ryw, 
Mae nodtlfa deg yn neddfau Duw, 
I'n codi nj, o'u caclw 'nawr 
Yn gywir; mwy mae gwobr fawr. 

C,~dgm·. 
Ein rhan fydd Seion dir; 
Cawn fyn'd i Seion draw, 
Lle mao hyfryd wch pur, 
A gelyn mwy ni ddaw : 

Gwyn fyd pe byddwn yno'n byw. DEW! . 
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·nnrnxtr. 

{530 :rvr. N. 

.:Ffurwel, gyfeillion, mlaen 'r af fi, 
Nid yw (y nghartref' gyda chwi; 
l>ros for anturiaf, 'mlaen yr at:, 
Nes golwg ar well wlad a gaf. 

Cydgor. 

Ar Seion mae fy mryd, 
Mi af i Seion draw; 

Caf fyw, a gwyn fy myd, 

:530 

Yn rhydd, heb boen na braw. 
'Ffarwel, &c., &c., fy mrodyr cu, ffarwe1. 

l!'farwel fy mrodyr 'mlaen 'r af fi 
'J{wy'n h,iwn o garlad atoch chwi; 
A hyn yw llais ein Tad o'r nef, 
Y cawn ar fy1· gyd-gwrdd yn nhref. 

Ar Seion mae (y mryd, &c. 

Ffarwel, gyu-filwyr dan y groes, 
Uyd-dd,voddef'som lawer loes; 
Jieb gyfrif mwyniant byd yn fael, 
Yn mlaen 'r af fi, mae gwobr i'w chael. 

Ar Scion mae fy mryd, &c. 

Ffarwel, fiodeuog feibion Ner, 
Yrndrechion bl.inion sydd is ser; 
Yn wrol cedwch ffordd y gwir, 
Nes cael cyd-gwrdd yn Seion dir. 

Ar Sci.ou mae fy mryd, &c. DEW'I, 
JBl 



;53!, 532 nYJIINAU. 

531 M. H. 

Gwae gyfoethogion byd yn awr, 
Sy'n gwrthod cwyn y weddw dlawd ; 

Daw terfyn ar eu gormes mawr, 
A d'ial am eu hyllig wawd. 

I gri'r mnddifad dan ei bwn, 
Gwrthodant glust i wrando'i lais ; 

Mae Brenin Nef yn frawd i hwn, 
A dryllio wna boll feibion trais. 

lor mawr y nef, ar fyr o dro, 
Dry g'vyn y weddw'n foliant rhydd; 

'R amddifad tlawd, mewn dedwydd fro, 
A'i gri yn for o ganu fydd. 

Y cyfoeth oil, a'r golud mawr, 
Syd~ dan Iywodraeth beilchion byd, 

I'r saint y rhoddir hwynt yn awr, 
A'r beilchion drengan t dan y llid. 

Dewch, dewch, genedloedd, rhowch eich 
bryd, 

Eich golud a'ch mcddiannau oil, 
I wasanaetbu Duw mewn pryd, 

A ffowch ar frys o lwybrau'r coll. DEWI. 

532 M. N. 

Bydd moliant mawr, 
Trwy'r nefa'r llawr; 

;Nifer dirfawr meibion Dmr 
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HYMNAU. 533, 534, 53$ 

Ganant ber anthemnn, 
Pan agorir doran 

Hen garcharau, hynod yw; 
A daw i ryddid dedwydd cyn bo hir, 
Y meirw gynt na chlywsant am y gwir, 
Ac etifeddant hwy yr hyfryd dir; 

Yno'n wir cant fythol fyw. DEWI. 

533 M. N. s, 7. 
Wele, cawsom drysor hyfryd, 

Fydd yn olud o barbad, 
I bawb fo'n ufydd i'r hoff alwad, 

Yn ol trefniad I or, ein Tad: 
Cefais wobr nad ellir traethu 

Gwertb ei rhinwedd i fy rhan; 
Ufyddbewch i'r alwedigaeth, 

Cewcb wybodaeth yn y man. n. s. J. 

534 M. N. 2, 8. 
Draw, draw, 

'N mhell o diriogaeth poen a braw, 
D'iogel fyddwn maes o law, 
Pan atom daw ein Brenin mawr; 
Mewn nerth yn fuan gwelir Ef, 
A'i deyrnas greffydd dros y llawr. m~w1. 

535 M. H. 
0, Iesu mawr, Tywysog hedd, 
Mae bywyd yn dy siriol wedd; 
Dy felys Ion gymdeithas di, 
Drwy'r Ysbryd Glan, a'm Ilona i. 

sa a 



Mtl HYliNAU' 

'Does fwy dedwyddwch yn y byd, 
Na byw dan nawcld fy Nnw o hyd; 
{) hyfryd le i ddyn i fyw, 
Y nef ar wyneb daeau yw. 

Dan nawdd dy gariad, 0 fy Ner, 
A'th dangnef siriol is y ser, 
Dymuna f"enaid beunydd fod, 
A rhoddi iti (ythrnvl glad. DEWT, 

536 M . H . 

Ar fyr daw' n gw·aredigaeth lawn. 
A diaQ.c rhag y gelyn gawn; 
Marhluda haul ei lwyddiant et: 
Ni cblywir mwy ei echrys lef. 

Dysclaerdeb dydd dyfodiad Grist, 
A lawenha galonau trist; 
Y saint fn dan orthrymder mawr, 
A orfolcddant oll yn awr. 

iFfy galar ff\n:dd, a mwy ni fycld, 
Drwy ystod gwawl yr hyfryd ddydd; 
A llwyddiant mawr o faith barhad, 
A'u canlyn yn yr hyfryd wlad. 

Yn mhlith holl ddewrlon weision Duw, 
Ac engylnef, y bycldwn byw, 
Gan gad,w gwyl mewn hyfryd !10en, 
Mewn gw]ad ddedwyddol gyda'r Oen. 

D.!!l:U:lo 
Ja~ 

6; 

IIY~1N.lU. 

537 M. N. Sau. 

l'aham y ca tristwch yn awr, 
I fl.ino a llethu fy mron? 

537, !138 

O'm blaen, do, fe dorodd y wawr, 
A lledai ei llewyrch yn llon : 

Pa arwaf y driniaeth a gaf, 
Pa clnverwaf y traUod a'r poen, 

Bydd mil mwy'm gogoniant pan af 
I breswyl ddedwyddol yr Oen. 

'Mhen ennyd ·caf 'madael yn llwyr 
A gwlad y caethiwed, gwir yw; 

Nerth Babel a dodda fel cwyr, 
A'r saint fydd a'u nodded yn Nuw; 

Cawn gefou ar dlodi a gwarth, 
A llawnde1· fydd rhinwedd ein rhan ; 

Cenedloedd ddiflanant fel tarth ; 
Plant Scion fydd tegwch pob man. 

Ar fryniau tir Ephraim y tardu 
Gwin newydd, ac olew yn !lawn ; 

Yr holl ffigysbrenau a chwardd, 
Y gwinwydd a roddant eu grawn; 

Y bryniau lifeiriant o laeth; 
Bydd llawnder yn toi yr hall dir; 

Crechwenir a chenir, "Fe dda.cth 
Messiah i deyrnasu yn wir." DEWI. 

538 M. N. s, 7. 
l'a'm yr wylwn amy meirw? 

Nid oes clristwch iudynt hwy; 
3Bii 



539 HYMN AU; 

Melys coffa am eu henw ; 
Erlid blin ni welant mwy; 

Er i'r corffi ymgymmysgu, 
'N fan demigauyn y llawr, 

Gofal Duw sy'n ei goleddu; 
Cyfyd etto'n hardd ei wawr. nnwr. 
539 M. N. 
0, pwy a ddarfu chwilio 

Yn y cof·lyfrau sy, 
Ac a ddarllenodd banes 

Y drygfyd mawr a fu? 
Y gweddill gyda Mormon 

Adaw'd a'u bron yn brudd, 
A welsan t eu boll genel 

Yn cyd-falurio'n bridd. 
Ar ol dyfetha'r Nephiaid, 

'R Lamaniaid fu yn hir, 
Mewn trallod sy'n anhysbys, 

Yn trigo yn y tir: 
Aeth cenedlaethau heibio, 
· A daeth Cenedloedd blin 

I'w plith i ranu 'u tiroedd 
I gyd yn eiddo'u hun. 

0, pwy a ddarfu weled, 
Ar y cyfandir mawr, 

Y bob! yma'n crwydro, 
Heb nodded unrhyw awr, 

Tra gwnai'r Cenedloedd beilchion, 
Trwy drais a gormes fiin, 
33U 
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HU1NAU. 

Ddosparthu'r tir gyfrifent 
Oedd gynt yn eiddo'u hun. 

A phwy ag sydd yn credu, 
Na ddysgwyl am y pryd, 

Ca pechod a phob gormes 
Eu gyru'n llwyr o'r byd; 

A phan fydd i wirionedd, 
l!'el enfys yn y gwlaw, 

Hardd ddangos yr addewid 
O'r heddwch mawr a ddaw. 

0, ti, hiliogaeth athrist 
A gorthrymedig iawn, 

Daw diwedd ar y dristwch, 
A chai ymwared.jlawn : 

Yr Arglwydd a'th gyhoeddodd 
Yn weddill iddo Ef; 

0 Abra'm y disgynaist, 
A chefaist sylw'r nef. 

Dy feini 'n ogoneddns 
Gan liwiau teg a fydd, 

A'r saphir wna ddysclaerio 
0 amgylch it' rhyw ddydd: 

Ffenestri gai o agat, 
0 fewn y wlad dda bon; 

A'th byrth fydd lawn carbunclau, 
I'th roesa w di yn lion. 

Dychwela 'no! i Seion, 
A'th orfoleddus gan; 
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540, EY1fNA"C', 

Dy dristwch a dy ochafn, 
A ffoant o dy flaen; 

GaUuoedd mawr .y ncfoedd, 
Ddont lawr i'th roi yn rhydd; 

Yr Icsu fydd dy Brynwr, 
Ac yn dy ganol bydd. 

P ryd hyny'r gwyliedyddion, 
Hwy a gyd-welant oil, 

Pan Duw ddwg Seion etto, 
'Rhon fu o'r byd ar goll: 

Y blaidd a'r myn orwecldant 
Mewn heclclwch !lawn yn)!hyd , 

A'r oen wna'r llew yn gyfaill, 
Heb ofni 'i wg un pryd. 

Ca'r ddaear oll ei lien wi 
Gan wir wyboclaeth Dlllv, 

Ac ni chaiff dim niweidio, 
Na blino neb fydd byw: 

A'r rhai'n yw y newyddion 
A draethwn i bob un; 

Cynnwysant fawr hwenydd, 
A digon byth i dclyn. 

540 M. N. 8, 7. 
Pan dda w'r Iesn i dcyrnasn, 

Gyda'i seintiau. ar y llawr, 
'I{hai fu'n cael eu mawr ddirrnygu, 

En gogoniant fydd yn fawr; 
Bydd pob pechod wedi peidio 

A diflannu'n llwyr o'r byd·, 
aaa 

llYll1NAU. 541-544 

Iesu mwyn fydd yn llywyddu, 
Dros y ddaear fuitll i gyd. J. E . 

541 M. N. lOan. 
Henffych i'r hyfryd ddydd sy'n dod, 
Pan na fydd gormes byth yn bod; 
Teyrnaswn byth yn Seion wiw, 
Yn nghwmni heirdd angylion Duw. J. r.. w. 

542 M. N. 8, 7. 
'Rwyf yma'n rnhlith gelynion, 

Fy erlid rnaent o hyd, 
0 na chawn fyned drosodd 

I fil amgenach byd; 
Caf yno ganu'n gynhes, 

A'm caJon fydd yn lion; 
'Rwy'n llawenhau wrth gofio 

Caf adael Babilon. w. o. ~ 

543 M. N. 9, 8. 
Pan gwrddwu yn Seion fcl teulu, 

Reb ueb i'n dychrynu trwy'r He, 
Bydd pob un yn cael ei amddiffyn, 

Gan weision dewisol y Ne': 
Cawn yno fwynhau o'r bendithion 

Gyfrenir i ba w b yn eu pryd ; 
Bydd yno bob lluniaeth i'n lloni, 

Pan drenga trigo!ion y byd. J. w. 
544 M. H. 

Fe ddaw y dyddiau cyn bo l!ir, 
Cawn fyned cill i Seion dir ; 

3J9' 



545 llYMNAU. 

A meddu pob goruchel ddawn, 
Yn nghwmni gweision Duw a gawn. 

Rhwysgfawredd Babel ga yn awr 
Ei lwyr ddymchwelyd oil i'r llawr; 
A'r saint gaut lechu'n ddiogel draw, 
Yn Seion dir, heh boen na braw. 

Gwae i erlidwyr plant y nef, 
Hwy ro'nt bryd hyn aruthrawllef; 
Yn gyfiawn cant eu talu 'nawr,-
Eu gwobr ga plant Babel fawr. J.P. P . 

545 M.S. D. 

Dy air, 0 Dduw, a'th gynghor en, 
Rho nerth i ni en gwneuthur; 

A'n bywyd a'n tystiolaeth ni, 
Fo'n denu pob pechadur, 

I ufyddbau i Dduw y nef, 
I' w gaffael ef yn Geid wad; 

Ac yna cured drygau'r byd, 
CafYsbryd Duw yn wastad. 

Bydd hwn i'm nerthu ar fy nhaith, 
I wneyd y gwaith gofynol, 

I adeiladu teyrnas Dduw, 
Ac hefyd byw yn dduwiol, 

A chael fy nghasglu gyda'r saint, 
Bydd hyny'n fraint ragorol; 

A chael o gwmni engyl Duw, 
Ac hefyd byw'n drag\vyddol. J, R. 

340 

'i'l:Y·)'[NAU, t -!6, 54~ 

646 M. C. D. 
i-liru.etbu'r wyf am feddu'r wlad, 

Hoff Seion fad, i fyw, 
I,le caf bob dysg yn nhy fy Nhad, 

A chariad meibion Duw: 
H ollluoedd nef a dae'r yn un, 

Wrth gynllun mawr y Nef, 
A adeiladant yn gytun, 

I'r Brenin deyrnas gref. 
·:M:or deg, mor hardd, a hyfryd bydd 

Parwydydd Seion wiw; 
'()'i mewn g'vych aur a pherlau fydd, 

Er lloni pobl Ddu w1 
D ud beth y\v hyn oll i'w fwynhau, 

At for dr-drai o ddysg, 
A chwmni engyl i barhau, 

A duwiau yn eu mysg. J. n. 

547 M. H. 
'0, P'"Y ni'th ofna, Frenin ma\vr, 
Yn mblith hollluoedd nef a llawr? 
Can's nid yw'r cread mawr a'i ry'm, 
il: ti, 0 Dduw, ond megys dim. 

Trwy gymlawdd mor a'r corwynt certh, 
Ynghyd fi'r taQ. a'i egniad terth, . 
Trwy'r ddaear-gryn a'r daran gre', 
Dy nerth adwaenir yn mhob lie. 

l'an gynt ar Sinai rho'ist dy draed, 
Y mynydd ol! yn crynu gaed, 

z ~· 



MS liniN All'. 

A'r ddewraf o genedloedd byd, 
Gan fraw yn cnro gliniau'n nghyd. 
Ofnadwy ryfedd yw dy waith, 
Trwy gyrau'r nef a'r ddaear faith ; 
Gogoniant, gallu mawr di· goll, 
Sy'n ganfyddadwy trwyddynt oil. 

N.DDU. 

548 M. H. 

Y perffaith gariad sydd yn Nghrist, 
Ei deimlo gaffom oll yn gry', 

Er ennyn trwy bob enaid trist, 
Y pur lawenydd oddi fry. 

0, dyma'r cariad mwy ei werth 
Na boll drysorau dae'r yn ngbyd, 

A tbyma'r cariad sydd a nerth 
I'n harwain trwy orthrymder byd. 

Pan fel mynyddau ban y byd 
Y rhwystrau ar fy llwyr cain, 

Yn nghariad Duw caf nerth o hyd 
l'w trechu'n llwyr, a myn'd yn mlaen. 

Maddeugar yw, tosturiol iawn, 
A dyoddefgar, mwyn ei fryd; 

Yr edifeiriol deimla lawn 
Ddiogelwch dan ei aden glyd. 

Ei eiriau grasol, hynaws, sydd 
Fel balm ar glwy'r brathedig fron ; 

0 fro caethiwed dwg yn rbydd 
Y r en aid llesg i ryddid llon. 

;14:1: 

ll:Y1tl<At1, 

Ein Tad, 'rhwn wyt yn gariad oll, 
0 dyro'r cariad hwn i ni, 

Fel gallom gadw yn ddi-goll, 
Dy bur orch'mynion dwysion di. 

510 

549 M. N. 7, 4. 
N . DDU. 

Fe wahoddir yr holl saint 
I ymfudo, 

Draw i Seion, er eu braint, 
I breswylio; 

Gwlad yw a addawai'n Tad, 
E r yn foreu, 

Lie o waredigaeth rad, 
I'w holl seintiau. 

Yno teyrnas Iesu sydd; 
A'i bendithion 

Wnant ddylifo nos a dydd, 1 
l'w thrigolion: "'" 

Pan gawn ganfodlgwychder hon, 
A 'i gogoniant, 

Ni cheir dim i loni'n bron, 
Ond ei mwyniant. 

Pan gawn gyrhaedd Seion draw, 
Gyda'r teulu, 

:Fu yn teithio yma 'tbraw 
Mewn caledi, 

O'r fath deimlad leinw'r fron 
A llawenydd, 

Wrth wel'd dewrion byd o'r bron 
Gyda'u gilydd. T, L r-
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G50, 551 1tY1liNAtt. 

550 M. H. 
Un eiddil wyf, 0 Dad o'r net'; 
Pan geisiaf nerth, clyw di fy llef: 
'Rwyf 'nawr yn mhell o'm cartref clyd, 
Yn teithio trwy anialwch byd. 
Bydd Di yn d1h i'r gwan ei nerth, 
Lle gwnaf fy noddfa fawr ei gwerth ; 
Mewn croesau blin, bydd di o'm plaid, 
A llusern oleu i fy nhraed. 
Dy gynghor fyddo'm nerth bob pryd, 
Y penaf drysor fedd y byd; 
A hwylia fy ngherddedlad i ; 
Er rhodio yn dy lwybrau di. 
Diferodd, do, dy eiriau di, 
Yn felys i fy nghalon i; 
Hwynt-hwy yw'm maeth a'm hymborth 

pur, 
A'm cysur dan bob loes a chur. '1'. Lt.. 

551 M. C. 

Yn llawenhau 'rwyf bob rhyw awt, 
Mewn gobaith o fwynbad 

Y rhagorfreintiau mawr a geir 
0 fewn i Seion wlad. 

'Does yma ond pob nychdod blirl, 
Gorthrymder a sarhad; 

.Am dd-ianc wyf i'r wlad sy'n mhell, 
A roddwyd gan fy Nhad. 

3H 

• 

l!YA!NAU. 552, 553, 554. 

Fy ngolwg a gyfeiriaf 'mlaen 
At orfoleddus ddydd ; 

Bydd yn gyfnewid am fy mhoen, 
A mawr orfoledd rydd. T. LL. 

552 M. N. 
Dewell, ffyddlawn saint, yn ufydd, 
I ganu gwiw glodydd, 
Per foliant i'r Gwaredydd 

Sydd fry yn y nef; 
Pob llais fo'n moliannu 
Ei fawredd a'i allu; 
A c uner i gyd-ganu 

Pur fawl iddo Ef. 'l'. LL. 

553 M. N. 
Yn nghanol yr erlid, y dirmyg, a'r g"·awd, 
Mae'r Iesu bendigaid yn f' arddel yn frawd; 

Am bob rhyw w'radwydd a saThacl 
0 eiddo'r gelyn mawr a'i frad, 
Dlelir etto gan cin Tad, 

P a n ddelo y dydd 
Y llwyr waredir Seion, 
0 blith ei boll elynion, 

Ra.i crcnlon eu cr i; 
Pan fyddont hwy yn trengu, 

Llon ganu wnawn ni. DEWI. 

554 M. N. 7, 6. 
0 Dad, cyfrana'th Ysbryd, 

Yn siriol i'r boll saint; 
S45 



555, 556 HYMN..I.U. 

Mwynhau'i ddylanwad hyfryd, 
Sydd yn ryfeclllol fraint; 

Y galon oer gynbesir; 
Y 'storm, gostegir hi; 

Tawelwch mawr a gwynfyd, 
A ganlyn d' Ysbryd di . 

Adnabod grym dy gariad, 
Yn ei dywalltiad cry' 

Ar led yn ein calanau, 
A !add ein hofnau ni : 

Llawenydd mawr, dan obaith· 
Goganiant Duw, a gawn ; 

Yn nghanol garthrymderau, 
Dyrchafu'th glad a wuawn. DEWI. 

555 M . N. Ban. 
Mawr yw'm hiraeth i am Seian, 
Dyma'r Jle mae'm bryd yn gyssou; 
Adeilad u han yn wastn.d, 
Yw fy nybcn a'm hall fwriad. 
0, na chawn i fyned yna, 
Lle mae beddwch yn blodeuo, 
A chyfiawnder yn cartrefu 
Rhwng boll ddeiliaid teyrnas I esu. DAN. 

. 556 M. H. 
0, gwrnndo'n gweddi, nefol Naf, 
Arran ely blant ag y'nt yn glaf; 
JVh.c dy addewid di o'u plaid, 
0 rho ely fendith 'nawr wrth raid. 

JHo 

HYblN.AU. 557, 558, 55~ 

0 baed i'th Ysbl'yd, Arglwydd Ner, 
I fyn'd trwy'r gwaed, y cnawd, a'r mer, 
Nes delont hwy o'u poen yn rhycld, 
Trwy nerth [L rhiu wedd gweddi'r ffydd. 

Tydi yw'r Meddyg goren gawn, 
Os atat daw dy blant yn iawn; 
Gan hyny, nertha ui, 0 Dad, 
Fel caffa'th gl~ifion wir iachad. T. H. 

557 M. N. 
D iolcliaf i Dduw, tra byddaf fi byw, 

Am adfer 'r efengyl yn rhad, 
U(ydd-dod i han, a'm cyfyd yn llon 

I hardd bresennoldeb y Tad; 
Ac yno heb boon, yn ngwyddfod yr Oen. 

Yn llawen yn nghanol y llu, 
Dymunaf gael bod, i ganu ei glad, 

Am gadw un gwael fel myfi. J. E. 

558 M. N. 
Y n y dyffrynoedd pell, 

Mac Duw yn adeiladu ty, 
I'w enw'i hun yn gu; 

Dewell yno, dewch, 
Pa'm bydll"'ch cy'd mewn athrist fyd? 
' 0 ufyddhewch, a dewch. n. J. D • 

559 M. C. 
Ar dir gorthrymder 'rwyf yn byw, 

Fe'm llethir lawer awr, 
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!i60· ilUINAU. 

0 dan drn!Jodion o bob rhy w-., 
Yn ngwlat.l y eystudd maw!'~ 

Mi drof fy ngolwg 'nawr yn syn~ 
Tua bryniau Seion wlad, 

Lie caf orfoledd ar ol. hyn,. 
Diderfyn ei barhad. 

Ni welir neb dan ormcs mwy, 
0 denlu byd yr hedd ; 

Daw diwedd ar eu hanghen hwy. 
'Nol cyrhaedd gwlad y wledd. 

Y nos a giliodd draw yn mhell, 
Llewyrchu mae'r boll nen; 

am hyny ceisiwn wlad sydd well, 
Dan add urn Crist, cin P en. DEwr~ 

5£0 M. N . 

Y suint sy;- 'na'n yn Mabilon, 
Mewn tristwch trwm, 

Yn wael eu llun dan ormes bon, 
Yn eithaf llwm; 

Y n cael eu llethu gan y byd, 
Dan. rwymau caeth o bryd i l)r.yd, 
A phawb a'u llid at rhai'n yngbyd, 

Dros amser hir : 
Ond llawenhewch, chwi deulu'r ffydd, 
]J'e wawriodd, do, yr hyfryd ddydd, a gwobr etto i chwi fydd 

Ar Seion dir. ~ L. J . 
~~~~-

HYA!NAt1. 1161' 562, 563 

561 M.S. 
Yr Arglwydd wrendy g~·yn y gwan, 

Pan fyddo dan drallodion; 
Rhyw filoedd maith a dystiaut byu, 

Yn ngolwg eu gelynion. 
Yr Arglwydd Ner, efe sydd Dduw, 

A hynod yw ei allu; 
Hoi! frad gelynion, ef a'i gwyr; 

Ca'r oil eu llwyr orchfygu. 
Fe wrendy'n ori, rhydd nerth 'Wrth raid, 

A chlyw'r ochenaid wanaf; 
!liae'n gymhorth hawdd, a chawn ar frys 

O'i law y trysor penaf. DEWI. 

562 M. N. 7, 6. 

Yn inch i gystudd Babel, 
Ei dial a'i holl gur, 

Gwnawu ganu l:Ialeliwia 
Ar fyr yn Seion ·dir; 

Y wlad sy'u llawn bendithlo:o, 
E.i golud gawn yn gu, 

Cartrcflc y ffyddloniaid, 
A Seion ydyw hi. 

563 11'1. N. llau. 

R. J, D. 

Yn lion i'r gorllewin, i'r ddedwydd hoff 
wlad, 

'Rwy'n meddwl cnel myned, wrth alwa<l 
ein Tad, 

ll;tO. 



' 564, 565 nnrNAU. 

I fyw yn gysurus dan nodded ein Duw, 
A chael o'i gymdeithas tra byddorn ni byw. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff w!ad, 
'Does le ar y ddaear fel Seion, hoff wlad. 

J. E . 

564 M. N. 8, 7. 

Deuwch, codwn, saint.yr Arglwydd, 
Ac ymdeithiwn tua'r wlad, 

'Uhon sy'n gorwedd rhwng mynyddoedrl, 
Ac a rodd wycl gan ein Tad: 

Gwlad yw hon lie daw yr Arglwydd 
I drigfanu gyda'i saint, 

Pan wna daro rnewn llidiawgrwydcl, 
Yr annuwiol a phob haint. E-l'U. 

565 M. H. 

0, Dad, gwrandawa'n gweddi daer, 
Arran dy Eglwys ar y ddae'r; 
Dyhitlla'th Ysbryd nr bob pryd, 
I lan:w'th weision trwy y byd. 

Bcndithia'r Brif-lywyddiaeth draw, 
A'r Denddeg deithiant yrna 'thraw; 
A'r Patria1·chiai<l tra f'ont byw, 
Fo'n llawnion o fendithion Duw. 

Bendithia'r Archofteiriaid 'gyd, 
A'r Deg-a-thrugain trwy y byd; 
A'r holl Lywyduion yn mhob man, 
A'r lleill sydd er eu dal i'r l!m. 
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llYb!NAU. 566, 567 

Bendithia'r holl Hennriaid sy, 
A'r holl Esgobion sy'n dy dy, 
'U Offeiriaid a'r Athrawon 'gyd, 
A'r diaconiaid oll ynghyd. 
Bendithia'r oll o'r gadwyn fawr, 
Trwy'r euraidd !incian mfm i lawr, 
Fel o'n hiselder gallom ni, 
Ar hyd-ddi ddringo'n uchel fry. 

566 M.S. D. 
'Rwy'n penderfynu myn'd yn mlaen, 

Trwy nerth fy Nnw, yn ffyddlon, 
Gan barchu deddfau'r I esu glan, 

Nes cyrhaedd mynydd Seion; 
Ac wedi dod i'r wlad fwyn rydd, 

Gwnaf ei!waith gyfammodi, 
Yr af yn mlaen o fJydd i ffydd, 

Nes daw y Brenin Iesu. M-'r. 

567 M . N. 12, 11. 
Mae Babel i syrthio yn drigfa cythreuliaid, 
Er maint ei galluoedd a'i nerthoedd 

yn awr, 
Ei barn a dywelltir, daw gwae ar ei deiliaid, 
Ei chwymp fydcl yn enbyd, a'i dystryw 

yn fawr: 
Gwae, gwae, sycld yn sefyll uwch ben ei 

dinasoecld, 
lllvy ysir yn ul w gan losgf~t o dan; 

Mae plaau echryslawn yn canlyn ei l!uoedd, 
Bydd newyn a galar 'n en toi, fawr a man. 
. HI 



568 llYMNAU. 

Breninoedd y ddaear, gan sefyll o hir-bell, 
A syllant mcwn dychryn ar ddifrod eu 

gwlad; 
Hwy wylaut pan byddo dan ddy'rnod a 

ffiangell, 
Wrth wel'd mwg eu llosgiad, a'i dirfawr 

sarhad: 
Pob masgnach a phleser yn awr a ddar

fy ddant ; 
H eb werthu na phrynu, ei thynghed fydd 

wael; 
Celfydd wyr a chrefftwyr, yn fuan diftanant, 
Ni fydd ei gogoniant byth mwyach i'w 

gael. A . L. J. 

568 M. N. 
Tydi, 0 ein Duw, 

lawn ydyw dy ganmol, wrth 1·eol iawn 
ryw; 

Rhoi iti addoliad ei n dyled oll yw; 
Anfonaist i lawr, 

Er rhyddid i ddynion, 1·ai noethion yn awr, 
'R efengyl dragwyddol, ragorol ei gwawr; 
Fe gan pelledigion, a rhai fu'n afradlon 

Yn rhodio tir estron, yn eon yn wir, 
Mewn byfryd antbemau; yn rhydd o'u 

cadwynau, 
0 wlad galarnadau, eu dygir cyn hir, 
I'r wlad lie mae llawnder yn toi ei boll dir. 
Fe gilia pob galar;-o gwyn ion yn gynnar 
Fe'u dygir, rai hawddgar a hygar, i heddi 

~:;2 

nntNAU. 56\l, 570 

Yn Seton y canant, ar gynnydd, ogoniant, 
A mawrprfoleddant am lwyddiant ywledd ; 
Pob mwyniant amgenach, hwy mwyach 

a'i medd, DEWI, 

569 M. C. 
P"'Y bynag garo dai neu dil•, 

Yn fwy na charu Crist, 
. Mewn tlodi g 'velir ef yn wir, 

Yu llwm mewn annedd drist. 
Y neb a garo'i einioes frau, 

Heb ufyddhau i Dduw; 
Daw hwn ei hun i broftad clau, 

Mai dyn t ruenus yw. 
0 ganlyn Crist, rhaid codi'r groee, 

Heb wyro ar un llaw ; 
Ond buan derfydd cur a loes ; 

Cawn fyn'd i Seion draw. DEWJ. 

510 M. N. 
0 deuwch, bechriduriaid trist, 
A chredwch f,vyn efengyl Crist; 
Os na wnewch garu Duw a'r Oen, 
1 chwi mae'n aros fythol boen. 

Daw'r gafod droni i lawr, 
0 l ffowch, 0 ffowch yn glau, 
Mae dydd y d'ial mawr 
Yn cyftyni agosau ; 

0 ffowch i'r noddfa, ffowch ar frys. DEW!. 
3~3 



571, 572 

571 

HYMNAi1. 

M.N. 
Deffrowch, Genedloedd; clywch ~in llef 1 
Gwnewch frys i ddod i deyrnas nef; 
Nid hir gwahodda'i weision Ef; 

Can's myn'd mae'r Saint i Seiou. 

Edifarhewch, a dewch yn glau, 
I fedydd dw'r gwnewch ufyddhau; 
Ar fyr fe gaiff y drws ei gau ; 

Can's myn'd mae'r Saint i Seion. 

0 dewch i dderbyn Ysbryd Duw, 
A'i hyfryd ddoniau o bob rhyw j 
Dewch, ti'a mae'r alwad yh eich clyw ; 

Can's myn'd mae'r Saint i Seion. 

Os na ddewch 'nawr, daw gwae i'ch rhat11 
A gwaeddi fyddwch yn y man, 
"'Does gwas i Dduw mewn unrhyw fan; 

Fe aeth y Saint i Seion." * 

572 :M:. c. 
Mae offeiriadaeth fawr y nef, 

A'i swyddi aml hi, 
Yn dod i feddiant llu o'r saint, 

Yn roddion oddi fry. 
Na foed i neb dderbynio rodd, 

Er dim ei cholli byth, 
Fel gallo trwyddi gael o hyd 

Fendithion rif y gwlith. 
354 

Hl'MNAt1. 573 

0 werthfawr rodd! cael meddu hawl 
I weini cyfraith Duw,-

I farnu rhwng y saint bob pryd, 
A'u dysgu'n ddoeth i fyw. 

Pa ddyn a feiddia fod yn draws 
Wrth weini 'i ddeddfau Ef, 

Tra g\"yr nad ydyw ef ei hun, 
Ond gwas yn nheyrnas nef? 

0 Dduw, gwna di ein dysgu oll, 
Mai'th weision y'm bob awr, 

Ac y cawn roddi cyfrif llwyr, 
Ger bron ein Barnwr mawr. 

573 M. c. 
Daeth Iesu (irist i dlodi mawr, 

"\Vrth wared euog ddyn; 
Cyssegrwn ninnau bob peth 'nawr, 

I'w enw Ef ei hun. 
'Doedd ganddo le roi 'i ben i lawr, 

Wrth weithio gwaith ei Dad; 
T rwy dlodi, gellir cael yn awr 

Ogoniant Iesu mad. 

• 

0 dlodion, weithian llawenhewch, 
Mae cyfoeth i chwi draw; 

I'ch rhan goludoedd mawr a gewch, 
:M:ae'r amser da gerllaw. 

Os gad'wn bob peth er ei fwyn, 
Cawn drysor yn y nef; 

,ar,s 
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574, !>'75 llYMNA'tr. 

I lawnder bythol cawn eiu dwyil,-
Fe'i gwiriwyd ganddo Ef. DEWt, 

574 M.H, 
l'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd 'CHan, 
Y perthyn pob rhyw fawl a chan; 
A'r ddrre'r a'r nef folianno'n ngbyd, 
Eu henwau 5antaidd hwy o hyd, • 

575 M. N. 6, 4, 

'rerfynu wnawn yn awr; 
Am byny, Arglwydd mawr, 

Bendithia'n gwaith ·; 
A hoed i'th YISbryd di 
Q hyd ein harwain ni, 
Nes cawn gyd-ganu'n llu

1 
Mewn newydd iaith . 

l'r Tad hoed maw! a. .chan, 
I'r Mab, a'r Y~Sbryd Glan, 

Trwy'r ddae'r a'r nen 1 
Eu teyrnas lanwo'r byd, 
A ninnau fo yn nghyd, 
Yn ddeiliaid ynddi 'gyd, 

Dros byth< Amen. 'w. 11. I', 

J. UAVrs, .ARC RA.FFYDn, .\f F:itTFJ Yi\. 







226 ilY:II)i.\'('. 

Gwraudo lais Tyw~·S<'.!~ loywyd, 
G wcl dy !:!Orr>n vn ·iy lal'!. 

Cl• i d ' arldurno :1 JilwlJ ;,wn<ru 
Gll'bbi :mf.wwoH<:b dr:iw. ' 

(Ytn, lll:h, .th ~·mtlnx·h lJron n ~r .. r.pli(:n, 
1lurldupolial'th Al'i i'ti1 ran, 

A1· dy g-w_vnr~nt ,Y dnw dj !wn) 
l\Ieddi ryci.licl vn y llJI!:o: 

Os c~clhiw<'cllhlwl g rc1: lon 
l i'u'n Uy lclhu l:t\\ t'l~ i! "· ni'u~, 

.D1·aw ~r l"·frvd 1\·nvdcl "l'ic n 
Cci 1,1\\<.:nytld pelt. dy da i!!:! m;:t·;. 

223 .M. N. 6, <1. 

llti ~:maf ho<>nu~ r.:•inc 
J ' r JJ wn ~_veld ar y t:tillc 

Yn Fr('nin fry ; 
}'c> wc:Ii r C'\"11 bo h it· 
] ;; d<'yrn:t; dr wy'r !toll cli r 
Ac ht•nA)•<'h icitli'u wir 

l>tlywcc:laf il. 

C'ydunn .rr holl i :a irH, 
Gan wcrtltf:mTo••i"r fraint 

l\Icwn mwl Ii·J•d ; · 
A gwacddant ag- un lief 
l\Iac crot'sa w iddu Ef 
J. ddod i lawr •>r net'; 

JHa<.'n awr y n l>rrr; 
!11.0 

1 fynydrl Scion awn. 
l:au's yno gwclt'd gawn 

J>i ddy~cJ/\Cr W('df]; 
l ':twn ) .1c hefyd g-wrdd, 
I ~;i>tc•lcl I<!' I II ci fw rdd, 
Tu hwnt 1 <lfer dwrdd, 

:.\Icwn !tyfry<l wl<:tld. 

Angylaitld f.1.w l a ~vdcl, 
A ch:in scraphaidd rydd 

Yn clcli-wa han; 
Clnstfcinia'r nef(>J lu 
lwr:mdo'r folawd gu, 
A th'n~want hwythau fry 

Yr unrhyw gun. 

fc lcinw'r Ysbrytl Gliln 
Fynwesan mawr a m:ln. 

'l'I'W.Y' r dyrfa hardd; 
B_rdd p"wiJ lllPI"n h,rfryd hocn, 
lid> tl nt·hyw nych na phocn, 
Yu c~n rt lll'l wl i'>· O<'n, 

Yn tl.li-wa hardd. 

~r,-..r oqonc·d(lus fydr1 
r saint y n awry >ydd 

Yn dcstuu g waw<l; 
Coronir hwv rvw awr 
·~ frcninocdd tcg cu gwmn, 
Tcyrnasan t ar y llawr 

.Hewn dirfawr !Tmrcl. 
Ill 
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22i flVbJN'AU. 

A 'r hollannuwiol rai 
Gcryddir am cu bai, 

Gostyngir hwy ; 
A'r dinfol fydd pryd hyn, 
'Vrth gadwyn yn y llyn; 
Ei rwymyn fydd yn dJ'D, 

Ni ddryga mwy. 

Mor ddcd,~ydd fydd y fan, 
0 sicrhcwch cich rhnn, 

Chwi ddynion da; 
A lfowch rhng min y clcdd, 
Ni wclir mwynch hcdd, 
Ailfllu i lawr i'r bcdd, 

'l'rwy ddirfawr bla. 

0 dcucd pawb yn llu, 
l wrnndaw gydn. ni, 

Y rhybydd dwys; 
0, dcwch, mcdd Duw yn awr, 
() gyrau Babel fawr ; 
Fe gwympir hon i'r llnwr

. Mnc'u beth o bwys. 

227 1\f. N. 8, i. 

0, fy cnaid, pnid a thcwi, 

D.lt. 

Am y fcndith gc'st yn rhad, 
'Rhon atldnwodd y Messiah 

l'nn ni ad ref at ci Dad; 
Cacd y blaonflhvyth yn Nghaeraalcm, 

l'nn yr ocddynt yn gytnn ; 
142 

HYMNAO. 

Mne'r addewid o'r cyflawndcr 
Yn nyfodiad :llab y Dyn. 

228 111. N. 7, G. 

Cymdcithas holfus hyfryd 
Yw bod yu mhlith y ::-iaint, 

Ni ddichon byd mo'i bndwacn, 
Na meddu'r cyfryw frnint; 

Am byny byddwn lawen, 
lleb ofoi gwg na gwawd, 

Can's galwyd ni i rydllid, 
0 ofid Babel dlawd. 

Cyfodwch chwi cich pcnnu, 
Yw cynghor Icsu cu; 

Ki fyddwch drist ond siriol, 
Yu ngwyucb uffern ddu; 

Gorchfygodd of y gclyn, 
Yughyd :"l"i arfog lu, 

Gorchfygwn ninnau hcfyd 
Trwy arfau'r ncfocdd fry . 

228 

n. u. 

Am hyny gwisgwn urli\u 
Y pen Hhyfclwr mn.wr, 

Scf gwir santciddnvydd bywyd, 
Tm byddom ar y llawr; 

A chariwn glcddyf miniog, 
Sef gair y bywyd pur, 

Yr hwn a lwyr orcb(yg;\ 
Bob gelyn cyn bo hir. ·'· r. 
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